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2.

PROFIL ABSOLVENTA

Základní identifikační údaje
Název školy:

Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy
a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí

Název ŠVP:

Mechanik elektrotechnik

Kód oboru a název:

26-41-L/01, Mechanik elektrotechnik

Stupeň vzdělání:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Délka a forma vzdělávání:

4 roky, studium denní

Platnost ŠVP:

od 1. 9. 2010, počínaje 1. ročníkem

Pracovní uplatnění absolventa
Žák je vzděláván tak, aby byl připraven pracovat v oblasti výroby, montáže a prodeje elektronického zboží a výpočetní techniky jako
 pracovník s vyšší kvalifikací
 pracovník servisu
 pracovník montážní organizace
 kontrolor jakosti
 samostatný podnikatel
 prodavač
Žák je vzděláván tak, aby byl připraven ucházet se o přijetí na vyšší odbornou školu a vysokou školu.
Žák je vzděláván tak, aby byl připraven vykonávat povolání, jako například:
 elektronik
 mechanik měřících a regulačních zařízení
 mechanik elektronických zařízení
 servisní mechanik elektronických zařízení
 mechanik pro administrativní techniku
 provozní elektrikář slaboproudých zařízení
 elektromechanik zabezpečovacích a sdělovacích zařízení
Odborné kompetence absolventa
Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si
žáci vytvořili, v návaznosti na základní vzdělání a na úrovni odpovídající jejich schopnostem
a studijním předpokladům, následující odborné kompetence.
Žák je vzděláván tak, aby byl připraven
 využívat technické poznatky z oblasti návrhu, oprav a servisu v elektrotechnické praxi
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 řešit elektrické obvody a zařízení, volit vhodné materiály, součástky, realizovat řešené obvody či zařízení, oživovat je, kontrolovat jejich funkci a měřit provozní parametry
 zapojovat, uvádět do provozu, diagnostikovat a opravovat s pomocí technické dokumentace elektrotechnické obvody, zařízení s pasivními i aktivními součástkami a integrovanými
obvody
 vykonávat přípravné i finální práce při zhotovování mechanických dílů elektrických strojů,
přístrojů, zařízení a různých montážních přípravků
 demontovat, opravovat a zpětně správně funkčně sestavovat mechanismy nebo části elektrických strojů a zařízení, včetně částí zařízení pro ovládání a řízení
 osvojit si na pracovišti místní pracovní postupy, provozní a bezpečnostní pokyny, směrnice
a návody k obsluze, které souvisí s činností na elektrickém zařízení příslušného druhu a
napětí
 využívat teoretické a praktické znalosti o poskytování první pomoci, zejména při úrazech
elektrickým proudem
 provádět elektrická měření a vyhodnocovat naměřené výsledky
 volit nejvhodnější měřicí metodu pro měření na elektrotechnických a elektronických zařízeních
 navrhovat obvody a následně ověřit vlastnosti pomocí PC
 realizovat vhodný měřicí obvod, vyhodnocovat naměřené hodnoty účelově pro kontrolu,
diagnostiku, odstraňování závad a pro uvádění zařízení do provozu, jeho seřízení a provozní nastavení
 kreslit, používat a případně upravovat technickou dokumentaci
 porozumět různým způsobům technického zobrazování
 poznat různé druhy (typy) technické a elektrotechnické dokumentace
 schematicky zobrazovat prvky a obvody elektrických a elektronických přístrojů a zařízení
 porozumět funkčním, přehledovým, výrobním a montážním elektrotechnickým schématům
a využívat znázorněné vztahy při přípravě
 dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci
 pochopit bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i
dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků)
 poznat a dodržovat základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a požární prevence
 osvojit si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad
ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami, rozpoznat možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a zajistit odstranění závad a možných rizik
 poznat systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uplatnit nároky na
ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením zdraví v
souvislosti s vykonáváním práce)
 uplatnit vědomosti o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo
úrazu a sám poskytnout první pomoc
 usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb
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 pochopit kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku
 dodržovat stanovené normy a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným
na pracovišti
 dbát na zabezpečování parametrů kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňovat požadavky klienta
 jednat ekonomicky a s ohledem na životní prostředí
 poznat význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení
 zvážit 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 hospodařit s finančními prostředky
 nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem
na životní prostředí
 rozumět technickým principům vzniku elektrických signálů a jejich přenosu
Kompetence k učení
Žák je vzděláván tak, aby byl schopen:
 efektivně se učit s využitím různých technik učení
 čerpat z dostupných informačních zdrojů a aktivně informace vyhledávat, vnímat, zpracovávat a kriticky hodnotit
 otevřít si pozitivním přístupem k učení cestu k dalšímu vzdělávání ve svém oboru.
Kompetence k řešení problémů
Žák je vzděláván tak, aby byl na základě získaných vědomostí a zkušeností schopen:
 samostatně nebo aktivně v týmu řešit problémy, které souvisí s pracovními činnostmi a
běžným životem
 pro řešení umí využít vzorové i alternativní postupy, pokusit se analyzovat příčiny
 objektivně vyhodnotit vlastní schopnosti pro danou situaci
Komunikativní kompetence
Výuka je orientována na osvojení potřebných recepčních (četba, poslech) i produktivních
(mluvený a psaný projev) komunikativních kompetencí tak, aby byl žák schopen:
 pracovat se slovníkem v knižní i elektronické podobě, aplikovat odborné slovníky, seznámit se s monolinguálními slovníky
 zvládnout hlavní strategie efektivního čtení českého a přiměřeně náročného cizojazyčného
textu a pracovat s ním, rozpoznat ve složitějším textu základní informace a přeložit jednodušší text v příslušném cizím jazyce
 porozumět mluvenému projevu a získat z něj relevantní informace
 v cizím jazyku porozumět jednoduchým nahrávkám projevu rodilého mluvčího
 produkovat v českém i cizím jazyce různé typy písemných textů, posoudit charakter písemnosti a tomu uzpůsobit volbu vhodných vyjadřovacích prostředků
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 verbálně komunikovat v rozsahu témat stanovených v RVP pro daný obor, orientovat se
v různých typech komunikativních situací a volit odpovídající způsob komunikace
 vyjádřit jednoduše pocit, náladu, názor, potřebu
Personální a sociální kompetence
Žák je vzděláván tak, aby byl schopen:
 uvědomovat si potřebu pečovat o svůj duševní a fyzický rozvoj v kontextu aktuálních poznatků, v souladu se společenskými a kulturními hodnotami
 adaptovat se podle svých schopností na proměnné podmínky, hodnotit své postoje a názory
a současně být sociálně a ekonomicky nezávislý
 jednat podle principů jako kooperace, tolerance a asertivita při jednání s ostatními
 naslouchat názorům druhých, uvažovat nad nimi a respektovat je
Občanské kompetence a kulturní povědomí
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi uznávali a dodržovali hodnoty a postoje důležité
pro život v demokratické společnosti, jednali tak, aby se společnost trvale rozvíjela a podporovali kulturní hodnoty národní, evropské i světové, to znamená, že absolventi jsou vzděláváni k tomu, aby byli schopni:
 jednat odpovědně a samostatně ve vlastním i veřejném zájmu
 dodržovat zákony, respektovat lidská práva, být tolerantní k druhým, vystupovat proti negativním společenským jevům (nesnášenlivost, diskriminace, xenofobie)
 jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování
 uvědomovat si vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu
 zajímat se o politické a společenské dění u nás i ve světě
 chránit a zlepšovat životní prostředí, jednat ekologicky
 vážit si lidského života a chránit život a zdraví vlastní i druhých
 správně formulovat a aktivně vyjadřovat své názory
 získat přehled o kulturním dění místním, národním, evropském i světovém
 uznávat tradice a hodnoty národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu
Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 brát v úvahu náklady, výnosy a zisk každé činnosti, pracovat hospodárně
 orientovat se v cenách a v cenových předpisech
 dokázat pracovat v týmu, řídit menší kolektiv pracovníků, řešit problémové situace a korigovat své jednání se spolupracovníky a zákazníky
 utvořit si reálnou představu o platových a jiných podmínkách v oboru, o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a dokázat je srovnávat se svými představami a předpoklady
 znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků, snažit se o loajálnost v pozici
zaměstnance
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 orientovat se na trhu práce a dokázat získat i vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech
 adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky, podle svých možností je pozitivně
ovlivňovat
 zaujmout odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a uvědomovat si význam celoživotního vzdělávání
 uvažovat a jednat ekonomicky v osobním a pracovním životě
 dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, znát pracovní rizika spojená
s výkonem svého povolání
 dokázat vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí
Matematické kompetence
Výuka matematiky plní kromě funkce všeobecně vzdělávací ještě funkci průpravnou pro odbornou složku vzdělávání. Rozvíjí a prohlubuje pochopení a využití kvantitativních a prostorových vztahů reálného světa, vytváří kvantitativní a geometrickou gramotnost žáků.
Matematické vzdělávání pomáhá rozvíjet abstraktní a analytické myšlení, logické usuzování,
učí srozumitelné a věcné argumentaci.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
 využívat matematických vědomostí a dovedností v praktickém životě při řešení běžných
situací vyžadujících efektivní způsoby výpočtu a poznatky o geometrických útvarech
 aplikovat matematické poznatky a postupy v odborných předmětech
 matematizovat reálné situace, pracovat s matematickým modelem a vyhodnotit výsledek
řešení vzhledem k realitě
 zkoumat a řešit problémy a diskutovat o výsledcích jejich řešení
 číst s porozuměním matematický text, vyhodnotit informace získané z různých zdrojů (grafů, diagramů, tabulek a internetu), podrobovat je logickému rozboru a zaujímat k nim stanovisko
 naučit se přesnosti a preciznosti ve vyjadřování i v ostatních činnostech
 používat pomůcky: odbornou literaturu, internet, kalkulátor, rýsovací potřeby
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat
s informacemi
Vzdělávací oblast ICT umožňuje všem žákům dosáhnout potřebné úrovně informační gramotnosti a získat dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních technologií. Orientovat se ve světě informací, tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při
dalším vzdělávání i v praktickém životě. Získané dovednosti jsou v současné společnosti nezbytným předpokladem uplatnění na trhu práce i podmínkou k efektivnímu rozvíjení profesní
i zájmové činnosti.
Zvládnutí výpočetní techniky, zejména rychlého vyhledávání a zpracování potřebných informací pomocí internetu a jiných digitálních médií, vede k žádoucímu odlehčení paměti při
současné možnosti využít mnohonásobně většího počtu dat a informací než dosud. Urychluje
aktualizaci poznatků a vhodně doplňuje standardní učební texty a pomůcky.
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Dovednosti získané v ICT umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku ve všech oblastech
středního vzdělávání.
Vzdělávání v oblasti ICT vede žáka, aby byl schopen:
 porozumět toku informací, počínaje jejich vznikem, uložením na médium, přenosem, zpracováním, vyhledáváním a praktickým využitím
 formulovat svůj požadavek a využívat při interakci s počítačem algoritmické myšlení
 porovnávat informace a poznatky z většího množství alternativních informačních zdrojů,
a tím k dosahování větší věrohodnosti vyhledaných informací
 využívat výpočetní techniku, aplikační i výukové programy ke zvýšení efektivnosti své
učební činnosti a racionálnější organizaci práce
 tvořivě využívat aplikace a prostředky výpočetní techniky při prezentaci výsledků své práce
 chápat funkce výpočetní techniky jako prostředku simulace a modelování technologických
procesů
 respektovat práva k duševnímu vlastnictví při využívání počítačových aplikací a programů
 přistupovat odpovědně a eticky k nevhodným obsahům, které se vyskytují na internetu či
jiných médiích
 bezpečně pracovat s výpočetní technikou a dodržování hygienických zásad
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3.

CHARAKTERISTIKA ŠVP

Základní identifikační údaje
Název školy:

Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy
a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí

Název ŠVP:

Mechanik elektrotechnik

Kód oboru a název:

26-41-L/01, Mechanik elektrotechnik

Stupeň vzdělání:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Délka a forma vzdělávání:

4 roky, studium denní

Platnost ŠVP:

od 1. 9. 2010, počínaje 1. ročníkem

Popis celkového pojetí vzdělávání
Zásady
Výchovně vzdělávací proces je založen na těchto zásadách:
 Vytvářet v žácích profesionální návyky, které budoucí zaměstnavatel využije a ocení.
 Začlenit žáky již během studia mezi odborníky, o kterých odborná veřejnost ví.
 Umožňovat navazování kladných interpersonálních vztahů mezi žáky a sociálními partnery.
 Vytvářet v žácích hrdost a kladný vztah ke škole, ve které se učí odbornému řemeslu.
 Vytvářet v žácích potřebu stále se do školy vracet pro nové odborné rady a inspirace, stejně
jako pro mezilidské kontakty.

Český jazyk
Cizí jazyk
Občanská nauka
Dějepis
Fyzika
Chemie
Ekologie
Matematika
Komunikační a informační technologie
Ekonomika
Tělesná výchova
Strojnictví
Technická dokumentace
Základy elektrotechniky
Elektronika

x

x

x
x

x

x

x

x
x

Informační
a komunikační technologie

Člověk a svět práce

Člověk
a životní prostředí

Občan v demokratické
společnosti

 Vytvářet v žácích potřebu dále se ve svém oboru vzdělávat a tím i odborně růst.

x

x
x

x
x

x
x

x
x
x

x
x
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Technické vybavení počítačů
Číslicová technika
Elektrická měření
Odborný výcvik

x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x

Metody a formy
Metodu a formu volí vyučující se zřetelem k charakteru předmětu, konkrétní situaci v pedagogickém procesu a s ohledem na možnosti školy. V koordinaci s ostatními vyučujícími vyvíjí soustavnou snahu o rozvíjení profesních znalostí, vlastností a schopností, dále profesní vystupování, estetické cítění, kultivované vyjadřování, konstruktivní a vstřícné jednání se spolupracovníky, zákazníky i obchodními partnery, spolupráci, odpovědné rozhodování.
Metodické přístupy
 Výklad navazující na dosavadní znalosti žáků
 Řízený rozhovor
 Samostatné řešení úkolů
 Skupinová práce
 Práce s počítačem
 E-learning, tj. výuka s využitím elektronických médií, hlavně internetu
 Odborné exkurze
 Produktivní práce
 Setkání s odborníky – prezentace firem ve škole
 Konzultační hodiny
Vyučující přistupuje k jednotlivým žákům diferencovaně podle jejich individuálních možností
a věkových specifik.
Vyučující využívá autodidaktické metody, např. náročnější samostatné práce, učení
v životních situacích, problémové učení, týmovou práci.

Personální a sociální kompetence

Občanské kompetence a kulturní povědomí

Kompetence k pracovnímu uplatnění
a podnikatelským aktivitám

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Kompetence využívat ICT a pracovat
s informacemi

Komunikativní kompetence

x

Matematické kompetence

Kompetence k řešení problémů

Český jazyk
Cizí jazyk
Občanská nauka

Kompetence k učení

Využívá sociálně komunikativní aspekty učení a vyučování, zejména diskuse, dále metody
činnostně zaměřeného vyučování. Klade důraz na motivační činitele.
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Dějepis
Fyzika
Chemie
Ekologie
Matematika
Komunikační a informační technologie
Ekonomika
Tělesná výchova
Strojnictví
Technická dokumentace
Základy elektrotechniky
Elektronika
Technické vybavení počítačů
Číslicová technika
Elektrická měření
Odborný výcvik

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x

x

x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x

x

x

x
x
x
x
x
x

Organizace výuky
Příprava žáků je organizována jako čtyřleté denní studium v rozsahu stanoveném učebním
plánem. Aktuální změny rozvrhu jsou vyvěšeny na příslušných nástěnkách v budově školy a
webových stránkách školy. Rozpis výuky je realizován školním rozvrhem a přeřazovacími
plány odborného výcviku. Vyučovací hodina v teoretickém vyučování trvá 45 minut a
v odborném výcviku 60 minut. Odborný výcvik může být realizován ve dvou pracovních
směnách v souladu se Zákoníkem práce a probíhá v odborných učebnách školy, na školních
pracovištích (1. - 3. ročníky) a na smluvních pracovištích u právnických a fyzických osob (4.
ročníky). Smluvní zajištění odborného výcviku žáků je realizováno v souladu s ustanovením §
65 školského zákona v podnikové sféře u právnických a fyzických osob na základě smlouvy o
výuce. Výuka u smluvních partnerů probíhá pod vedením instruktorů, jmenovaných na základě smlouvy a vybraných z řad zkušených pracovníků těchto firem a je kontrolována učiteli
odborného výcviku a zástupcem ředitele pro praktické vyučování.
V prvním ročníku dominují předměty všeobecného základu a odborný výcvik je prováděn ve
stejném duchu, jsou tedy rozvíjeny základní technické dovednosti ve třech základních technických směrech (elektrotechnický, strojní, chemický). Žáci jsou prakticky seznámeni se základními pracovními operacemi a bezpečností práce.
Ve druhém a třetím ročníku se pravidelně střídá šest dnů teoretické výuky se čtyřmi dny odborného výcviku, tím dochází k propojení teorie s praxí a aktivnímu naplňování průřezových
témat, která jsou nedílnou součástí koncepce Školního vzdělávacího programu.
Na konci třetího ročníku a případně na začátku čtvrtého ročníku je do učebního plánu zařazena odborná praxe, kterou žáci absolvují podle organizace učebního plánu příslušného školního
roku a možností sociálních partnerů. Profilová část odborného výcviku je zde zaměřena na
přípravu k praktické maturitní zkoušce a manažerské praxi.
Způsob hodnocení žáků
Hodnocení žáků bude probíhat podle pravidel „Hodnocení výsledků vzdělávání žáků“, které
je součástí školního řádu školy.
Hodnocení je prováděno kombinacemi různých klasifikačních metod:
 známky
 slovní hodnocení
 bodový systém
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 finanční ohodnocení
Na vysvědčení žáci dostávají známky dle „Hodnocení výsledků vzdělávání žáků“.
Žáky, kteří jsou zařazeni do pracovního procesu u vybraných firem, hodnotí instruktoři. Jejich
hodnocení je započteno do celkového hodnocení odborného výcviku.
Při hodnocení je důraz kladen na:
 Motivační, informativní a výchovnou funkci hodnocení
 Sebehodnocení a sebeposuzování, kolektivní hodnocení
 Individuální přístup k žákům a následnou pomoc
 Průběžnou pedagogickou diagnostiku a objektivizaci hodnocení s využitím didaktických
testů
 Vhodné formy prezentace výsledků vzdělávání na veřejnosti
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Pravidla a podmínky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vycházejí
z vnitřní směrnice školy o speciálních vzdělávacích potřebách, zpracované v souladu
s platnou současnou legislativou.
Realizace BOZP a požární prevence
Při zahájení studia bude každému žákovi vystavena Bezpečnostní karta žáka. Bude proškolen
z ustanovení Zákoníku práce § 31, 101 až 108, 347, 380 a 391, školského zákona § 65, vyhlášky o evidenci úrazů žáků, nařízení vlády o způsobu, evidenci a hlášení pracovních úrazů a
nařízení vlády o rozsahu a podmínkách poskytování osobních, ochranných pracovních prostředků. Taky bude proškolen ze zákona o požární ochraně a vyhlášky o podmínkách požární
bezpečnosti, aby si osvojil zásady požární ochrany k předcházení vzniku požárů a postupy při
vzniku požáru, úniku plynu, úniku nebezpečných kapalin a jiných mimořádných událostech.
Bude seznámen s používáním ručních hasicích přístrojů a jiných dostupných hasebních prostředků k likvidaci nebo omezení požáru.
Dále bude seznámen se školním řádem a směrnicí k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
žáků ve škole.
V průběhu celého studia bude žák proškolován a seznamován s novými odbornými pracovišti
a druhy odborné přípravy, ve které bude vždy první činností seznámení a proškolení
z bezpečnosti práce a požární ochrany pro dané pracoviště nebo druh činnosti. Jeho znalosti
budou přezkušovány se zápisem do Bezpečnostní karty žáka. Školení dude provádět ve školním prostředí učitel odborného výcviku, ve firmách a provozech sociálních partnerů osoba
pověřená pro tento druh školení a přípravy. Zápis o tomto proškolení a seznámení bude proveden taky do Bezpečnostní karty žáka.
Podmínky pro přijímání ke vzdělávání
 splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky
 splnění podmínek přijímacího řízení prokázáním vhodných schopností, vědomostí, dovedností a zájmů
 znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání
 splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o studium daného oboru stanovených
vládním nařízením. K posouzení zdravotního stavu je příslušný registrující praktický lékař
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Konkrétní podmínky jsou každoročně aktualizovány a jsou zveřejněny na veřejně přístupném
místě a způsobem upřesňujícím dálkový přístup.
Zdravotní způsobilost
Žák musí splnit podmínky zdravotní způsobilosti uchazečů o studium daného oboru stanovených vládním nařízením.
Dobrý zdravotní stav dle posouzení příslušného registrujícího praktického lékaře, zejména
vylučující:
 Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
 Prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu v případě činností
s vysokými nároky na zrak nebo činností vyžadujících prostorové vidění v případě, že je
nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
Způsob ukončení vzdělávání
Vzdělání je ukončeno maturitní zkouškou v souladu s platnou současnou legislativou a doloženo maturitním vysvědčením o maturitní zkoušce.
Profilová část maturitní zkoušky se koná z předmětů
 Elektrotechnika a elektronika (ústní zkouška)
 Aplikace elektrotechniky (ústní zkouška)
 Praktická zkouška z odborného výcviku (praktická zkouška)
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4.

UČEBNÍ PLÁN

Základní identifikační údaje
Název školy:

Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy
a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí

Název ŠVP:

Mechanik elektrotechnik

Kód oboru a název:

26-41-L/01, Mechanik elektrotechnik

Stupeň vzdělání:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Délka a forma vzdělávání:

4 roky, studium denní

Platnost ŠVP:

od 1. 9. 2010, počínaje 1. ročníkem

Kód a název oboru vzdělávání
Název školního vzdělávacího programu
Zaměření
Délka a forma vzdělávání
Datum platnosti ŠVP
Kategorie a názvy vyučovacích
předmětů

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

Povinné vyučovací předměty
Český jazyk
Cizí jazyk
Občanská nauka
Dějepis
Fyzika
Chemie
Ekologie
Matematika
Informační a komunikační technologie
Ekonomika
Tělesná výchova
Strojnictví
Technická dokumentace
Základy elektrotechniky
Elektronika
Technické vybavení počítačů
Číslicová technika
Elektrická měření
Odborný výcvik

1. ročník
3
3
2
2
2
2
1
3
2
2
2
2
2
6

2. ročník
2
3
2
3
2
2
1
3
2
2
12

3. ročník
3
3
3
2
2
2
1
4
2
12

4. ročník
3
3
1
3
2
1
2
2
2
3
12

Celkem
11
12
3
2
4
2
1
12
8
3
8
2
2
2
6
6
2
7
42

Celkem

34

34

34

34

136

Nepovinné vyučovací předměty
Konverzace v cizím jazyce
Projektové řízení

-

-

1

2
-

2
1

Mechanik elektrotechnik
4 roky, denní studium
Od 1. 9. 2010
Počet týdenních vyučovacích hodin
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Přehled využití týdnů ve školním roce

Vyučování dle rozpisu učiva
Sportovní výcvikový kurz
Projektový týden
Odborná praxe
Maturitní zkouška
Časová rezerva (opakování učiva, exkurze, výchovně-vzdělávací akce)
Celkem

Počet týdnů
1. ročník 2. ročník

3. ročník

4. ročník

33
1

33
1

32

2

33

6

7

4

2
2
4

40

40

40

40

Poznámky k učebnímu plánu
 Odborný výcvik se organizuje v týdenních cyklech
 Průřezová témata jsou integrována ve vyučovacích předmětech
 V předmětu Technické vybavení počítačů mají žáci možnost volby dvou směrů.
 V jednom směru se specializují na počítačové sítě, ve druhém směru na provoz, údržbu a
opravy počítačů.
 Tato volba má vliv na obsah předmětu TVP ve třetím a čtvrtém ročníku a na obsah předmětu OV ve čtvrtém ročníku.
 Obsahy obou směrů jsou odlišeny příslušnými rozpisy učiva.
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5.

PŘEHLED ROZPRACOVÁNÍ OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ RVP DO ŠVP

Základní identifikační údaje
Název školy:

Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy
a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí

Název ŠVP:

Mechanik elektrotechnik

Kód oboru a název:

26-41-L/01, Mechanik elektrotechnik

Stupeň vzdělání:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Délka a forma vzdělávání:

4 roky, studium denní

Platnost ŠVP:

od 1. 9. 2010, počínaje 1. ročníkem

Škola:
Kód a název RVP:
Název ŠVP
RVP
Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy

Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik
Mechanik elektrotechnik
ŠVP
Minimální počet
hodin
týdně

celkem

Jazykové vzdělávání
 Český jazyk
 Cizí jazyk
Společenskovědní vzdělávání

5
10

160
320

5

160

Přírodovědné vzdělávání

6

192

Matematické vzdělávání
Estetické vzdělávání
Vzdělávání pro zdraví
Vzdělávání v informačních
a komunikačních technologiích
Ekonomické vzdělávání
Elektrotechnický základ

12
5
8

384
160
256

6

192

3
8

96
256

Elektrotechnická zařízení

30

960

Elektrotechnická měření
Technické kreslení
Disponibilní hodiny
Celkem dle RVP

6
2
22
128

192
64
704
4096

Vyučovací předmět

Počet vyučovacích hodin
celtýdně
kem

Využití
disponibilních hodin
a navýšení

Český jazyk
Cizí jazyk
Občanská nauka
Dějepis
Chemie
Fyzika
Ekologie
Matematika
Český jazyk
Tělesná výchova
Informační a komunikační
technologie

5
12
3
2
2
4
1
12
6
8

164
393
98
66
66
132
33
393
196
262

8

262

2

Ekonomika
Základy elektrotechniky
Strojnictví
Elektronika
Technické vybavení poč.
Číslicová technika
Odborný výcvik
Elektrická měření
Technická dokumentace

3
3
2
6
6
2
42
7
2

98
99
66
196
196
66
1374
228
66

24

Celkem dle ŠVP

136

4454

30

2

1
2
1

- 18 -

6.

UČEBNÍ OSNOVY PŘEDMĚTŮ

Základní identifikační údaje
Název školy:

Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy
a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí

Název ŠVP:

Mechanik elektrotechnik

Kód oboru a název:

26-41-L/01, Mechanik elektrotechnik

Stupeň vzdělání:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Délka a forma vzdělávání:

4 roky, studium denní

Platnost ŠVP:

od 1. 9. 2010, počínaje 1. ročníkem

Český jazyk a literatura
Celková hodinová dotace: 3 – 2 – 3 - 3
Platí od: 1. 9. 2010
Ukončení platnosti: 31. 8. 2013
Obecný cíl
Předmět Český jazyk a literatura tvoří nedílnou součást všeobecného vzdělávání a je základem rozvoje většiny
klíčových dovedností a schopností, kterými by měl být žák vybaven pro zvládnutí všech vyučovacích předmětů.
Kultivuje jazykový projev žáka, přispívá k rozvoji jeho komunikačních dovedností a schopností, ovlivňuje utváření jeho hodnotové orientace a postojů, a to nejen v oblasti umělecké a kulturní, ale i v oblasti společenské a
mezilidské.
Základním cílem předmětu je vychovat žáky ke sdělnému kultivovanému jazykovému projevu a podílet se na
rozvoji jejich duchovního života.
Charakteristika učiva
Předmět se skládá ze dvou oblastí, které se vzájemně doplňují a podporují, tj.:
A. vzdělávání a komunikace v českém jazyce
B. estetické vzdělávání.
Hodinová dotace pro jednotlivé oblasti vzdělávání je rozdělena následujícím způsobem:
Oblast/Ročník
1. 2. 3. 4. Celkem
Jazyk
1 1 2 1 5
Estetická výchova
2 1 1 2 6
Celkem
3 2 3 3 11
Vyučování předmětu směřuje k dovednosti a schopnosti mluvit a jednat s lidmi, kultivovaně se ústně i písemně
vyjadřovat, používat spisovného jazyka jako kodifikované společenské normy, aplikovat získané poznatky,
pracovat s textem a s informacemi. Při nácviku komunikačních dovedností lze aplikovat i vědomosti a dovednosti osvojené při analýze literárních textů. A při analýze literárních textů je možné prezentovat a procvičovat
nejen jazykové, stylistické, literárně teoretické a literárně historické poznatky, ale i komunikační dovednosti, a
nacvičovat řečové chování v komunikačních situacích.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
 Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
 uplatňovat český jazyk v rovině recepce, reprodukce a interpretace
 využívat jazykových vědomostí a dovedností v praktickém životě, vyjadřovat se srozumitelně a souvisle,
formovat a obhajovat své názory
 chápat význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění
 získávat a kriticky hodnotit informace z různých zdrojů a předávat je vhodným způsobem s ohledem na jejich uživatele
 chápat jazyk jako jev, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa
 uplatňovat ve svém životním stylu estetická kritéria
 chápat umění jako specifickou výpověď o skutečnosti
 chápat význam umění pro člověka
 přistupovat s tolerancí k estetickému cítění, vkusu a zájmu druhých lidí
 podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní vztah
 získat přehled o kulturním dění
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 uvědomovat si vliv prostředků masové komunikace na utváření kultury
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Hodnocení je důležitou součástí výchovně vzdělávacího procesu, ovlivňuje kvalitu výuky a klima školy.
V jazykovém a komunikačním vzdělávání se uplatňuje především průběžné hodnocení výkonů žáka ve vyučovacích hodinách a také sebehodnocení žáků. Výstupní hodnocení je prováděno klasifikací dle Hodnocení výsledků vzdělávání žáků, které je součástí školního řádu. Jeho součástí je i aktivita při zpracovávání projektů,
dalších samostatných úkolů a celkový přístup k předmětu ( četba, návštěvy kulturních akcí atd. )
Pojetí výuky
Výuka navazuje na vědomosti a dovednosti žáků ze základní školy a rozvíjí je vzhledem ke společenskému a
profesnímu zaměření žáků. Cílem je tyto vědomosti prohloubit, rozšířit, posunout na vyšší kvalitativní a kvantitativní úroveň a využívat je jako nástroj žákovy výchovy a sebevýchovy.
Těžištěm výuky Českého jazyka a literatury je rozvoj vyjadřovacích dovedností a schopností, nácvik dovedností
a schopností, nácvik dovednosti přijímat text včetně jeho porozumění a interpretace uměleckých textů, které jsou
zařazeny do literárněhistorického kontextu a doplněny o poznatky z literární teorie. Literární texty mohou zároveň sloužit ke komplexním jazykovým rozborům či komunikačním situacím a esteticky tvořivým aktivitám.
Na základě prolínání jazykového a estetického učiva si žák uvědomuje propojení slovesné kultury s ostatními
druhy umění a chápe vývoj kultury a literatury v historických a společenských souvislostech.
Metodika výuky
Ve výuce je vhodné využívat tradičních i nových metodických postupů, např.: rozborů nedostatků ve vyjadřování žáků i veřejnosti, problémových úkolů, skupinové práce, situačních komunikačních her a soutěží, zpracovávání projektových úkolů, práce s vybranou vrstvou slovní zásoby, krátkých mluvních cvičení na aktuální téma,
četby, rozborů a interpretace uměleckých děl, slohových prací – kratších, nácvikových i finálních – školních a
domácích, testů, diktátů, doplňovacích cvičení, recitace uměleckého textu, diskuzí o uměleckých dílech, práce
s tiskem, návštěv kulturních institucí, návštěv kulturních představení, dramatizace textu. Důraz je kladen rovněž
na využívání informačních a komunikačních technologií a na estetickou stránku grafických projevů. Zvláštní
pozornost je věnována žákům s dysfunkcemi (dyslexie, dysgrafie, dysortografie).
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat
 V předmětu Český jazyk a literatura jsou rozvíjeny tyto klíčové kompetence:
 kompetence k učení
 kompetence k řešení problémů
 komunikativní kompetence
 personální a sociální kompetence
 občanské kompetence a kulturní povědomí
 kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
 kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
 Průřezová témata realizovaná v předmětu:
 Občan v demokratické společnosti
 Člověk a svět práce
 Informační a komunikační technologie

Vzdělávací obsah
1. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 99 (3)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Počet
hodin

Poznámky

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:


 rozlišovat spisovný jazyk, hovorový jazyk, dialekty a stylově příznakové jevy
 volit ve vlastním projevu prostředky adekvátní komunikační
situaci
 dbát na celkovou kulturu projevu
 orientovat se v soustavě jazyků

Úvod do předmětu
Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností
Národní jazyk a jeho útvary
Jazyková kultura
Postavení češtiny mezi ostatními
jazyky
Fonetika – zvukové prostředky a
ortoepické normy jazyka
Pravopis – hlavní principy českého
pravopisu
Ortografické normy

1
11

Občan v demokratické společnosti
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 zařadit ČJ mezi ostatní jazyky
 rozdělit slovanské jazyky
 řídit se zásadami správné výslovnosti
 odstraňovat nedostatky ve své
výslovnosti
 v písemném projevu uplatňovat
znalosti českého pravopisu
 odstraňovat
nedostatky
v pravopisu
 pracovat s Pravidly českého
pravopisu
 poznat slovní druhy a jejich
funkce ve větě
 odhalovat a opravovat tvaroslovné nedostatky a chyby

 rozpoznat různé funkční styly,
objektivní a subjektivní činitele
 vyjádřit neutrální, pozitivní i
negativní postoje
 klást otázky a správně formulovat odpovědi
 vhodně prezentovat a obhajovat svá stanoviska
 přednést krátký projev
 určit charakteristické znaky
prostěsdělovacího stylu
 použít útvary prostěsdělovacího stylu
 aplikovat pravidla úprav písemných projevů
 popsat typické znaky uměleckého stylu
 orientovat se ve vhodné slovní
zásobě a skladbě vypravování
 napsat vypravování


 poznat zdroje informací
 zjistit potřebné informace
z dostupných zdrojů
 pracovat se zjištěnými informacemi
 orientovat se v soustavě knihoven
 zvládnout studijní čtení
 používat klíčová slova při vyhledávání informačních pramenů
 pracovat s různými příručkami
– zvláště jazykovými
 rozumět obsahu textu
 pořizovat výpisek, výtah
 sestavit anotaci a osnovu
 převyprávět obsah textu
 samostatně zpracovávat informace
 utřídit si poznatky z jazykového a slohového učiva

Morfologie, slovní druhy

Komunikační a slohová výchova
Úvod do stylistiky, slohotvorní činitelé
Komunikační situace a strategie
Formy vyjadřování – přehled způsobů projevů
Prostěsdělovací styl – charakteristické znaky, útvary
Grafická a formální úprava písemných projevů
Umělecký styl – vypravování

12

Práce s textem a získávání informací
Informatická výchova
Knihovny a jejich služby
Techniky a druhy čtení, orientace
v textu
Příručky pro školu a veřejnost
Zpětná reprodukce textu
Získávání a zpracovávání informací
z textu

8

Shrnutí jazykového a slohového
učiva

1

Informační a komunikační technologie
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 orientovat se v požadavcích ke
studiu
 vystihnout podstatu uměleckého díla
 vyjádřit rozdíly mezi jednotlivými druhy umění
 objasnit úlohu literárního díla
v jeho kontextu
 rozčlenit, charakterizovat a poznat jednotlivé literární druhy a
žánry
 objasnit rozdíl mezi literaturou
naučnou, zábavnou a administrativní
 vysvětlit podstatu ústní lidové
slovesnosti a její místo
v literatuře
 definovat základní světová náboženství a vysvětlit jejich význam
 rozpoznat základní znaky daného období, včetně zařazení
do uměleckého směru
 nastínit společensko-politickou
situaci doby
 vysvětlit základní literární pojmy
 vyjmenovat
nejvýznamnější
představitele
 číst, interpretovat a recitovat
vybrané texty
 diskutovat na vybraná témata
 popsat základní literární památky
 zaujmout vlastní stanovisko
k tématu vlastenectví
 utřídit období, umělecké směry, autory a jejich díla

Estetická výchova
Úvod do estetické výchovy
Podstata umění, funkce literatury
Literární teorie
Ústní lidová slovesnost, lidové umění a užitá tvorba
Nejstarší památky světového písemnictví
Antická kultura
Středověká evropská literatura
Počátky českého písemnictví
Husitská literatura
Humanismus a renesance v Evropě
Humanismus v českých zemích
Baroko
Klasicismus a osvícenství
Preromantismus
Národní obrození – 1. a 2. etapa
Romantismus ve světové literatuře
Opakování učiva

66

2. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 66 (2)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Počet
hodin

Poznámky

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:


 ve vlastním projevu volit prostředky adekvátní komunikační
situaci
 dbát na kulturu vlastního projevu
 pracovat s PČP a dalšími příručkami ČJ
 v písemném projevu uplatňovat
znalosti českého pravopisu
 používat adekvátní slovní zásobu včetně odborné terminologie
 nahradit cizí slovo českým a na-

Úvod do předmětu
Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností
Jazyková kultura
Pravopis – hlavní principy českého
pravopisu, pravopisné normy
Slovotvorba – stylové rozvrstvení,
obohacování slovní zásoby
Morfologie – gramatické tvary a
konstrukce
Syntax – stavba a tvorba komunikátu, větné členy

1
11
Občan v demokratické společnosti
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opak
 orientovat se ve výstavbě textu
 odhalovat a opravovat jazykové
nedostatky a chyby
 poznat postavení a význam slov
ve větě

 vhodně prezentovat a obhajovat
svá stanoviska
 využívat emocí v mluveném
projevu
 přednést krátký projev
 rozpoznat charakteristické znaky
popisu
 napsat popis prostý
 zvládnout odborný popis svého
oboru, popis pracovního postupu
 vytvořit charakteristiku


 mít přehled o denním tisku
 rozumět obsahu textu
 poznat odlišnosti jednotlivých
textů
 zpracovat odborný text, konspekt a rozumět jim
 používat samostatně informace
z textu
 uplatnit poznámky z přednášky


 utřídit poznatky z jazykového
učiva a slohu
 zdůraznit jazykovou kulturu

 rozpoznat základní znaky daného období či směru
 nastínit společensko-politickou
situaci doby
 vyjmenovat
nejvýznamnější
představitele
 informovat o hlavních představitelích májovců, ruchovců a
lumírovců
 specifikovat venkovskou prózu a
drama
 číst, interpretovat a recitovat vybrané texty
 referovat o vlastním diváckém
zážitku
 utřídit poznatky jednotlivých
období, směrů
 zařadit autory a díla k daným
obdobím a směrům

Komunikační a slohová výchova
Komunikace – dialog, monolog
Řečnické projevy
Popis – prostý, odborný, umělecký
Grafická a formální úprava písemných projevů

13

Práce s textem a získávání informací
Druhy a žánry textu
Získávání a zpracovávání informací z textu
Zpětná reprodukce textu
Práce s Pravidly českého pravopisu

7

Opakování jazykového a slohového učiva

1

Estetická výchova
Úvod do literatury
Romantismus v českých zemích
Realismus ve světě
Počátky realismu v českých zemích
Májovci
Ruchovci a lumírovci
Venkovská literatura
Opakování učiva

33

Projekt:Odborné
časopisy

3. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 99 (3)
Výsledky vzdělávání
 Žák je veden k tomu, aby byl
schopen:

Učivo

Hodiny

Poznámky
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 vysvětlit zákonitosti vývoje češtiny
 poznat specifické znaky jednotlivých vývojových období českého jazyka
 ve vlastním projevu volit prostředky adekvátní komunikační
situaci
 dbát na kulturu vlastního projevu
 v písemném projevu uplatňovat
znalosti českého pravopisu
 odhalit a odstranit pravopisné
chyby
 pracovat s PČP a dalšími normativními příručkami
 orientovat se ve výstavbě textu
 odhalovat a opravovat jazykové
nedostatky a chyby
 poznat druhy vět a souvětí
 uplatňovat znalosti ze skladby
při logickém vyjadřování

 ovládat techniku mluveného
slova
 klást otázky a vhodně formulovat odpovědi
 pracovat s emocionální složkou
projevu
 vyjadřovat se věcně správně,
jasně a srozumitelně
 pracovat s odbornou terminologií, zejména studovaného oboru
 rozpoznat rozdíly mezi projevem připraveným a nepřipraveným
 rozpoznat znaky odborného stylu
 odborně se vyjadřovat o jevech
svého oboru
 zvládnout výklad
 zvládnout různé drobné útvary
běžného života (pozvánka, zpráva, inzerát, plakát..)
 rozpoznat útvary publicistického
stylu
 sestavit jednoduché zpravodajské a propagační útvary
 uvědomovat si vliv reklamy na
život člověka
 rozpoznat základní znaky administrativního stylu
 sestavit nejběžnější projevy administrativního stylu
 orientovat se v normách administrativního stylu
 zjišťovat informace z různých

Úvod do předmětu
Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností
Vývojové tendence spisovné češtiny
Jazyková kultura
Pravopis – hlavní principy českého
pravopisu
Morfologie – gramatické tvary a
konstrukce
Syntax – druhy vět z hlediska gramatického a komunikačního

1
24

Komunikační a slohová výchova
Komunikační situace
Komunikace – projevy připravené
a nepřipravené
Odborný styl – charakteristické
znaky, výklad
Drobné útvary prostěsdělovacího
stylu
Publicistický styl, reklama
Administrativní styl
Literatura faktu

26

Občan v demokratické společnosti
Projekt: Chci být
jazykovědcem
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zdrojů
 samostatně zpracovávat informace
 vypracovat různé druhy poznámek z textu


 orientovat se v příručkách českého jazyka
 vyhledávat informace v různých
příručkách (PČP, SSJČ)
 rozumět obsahu textu
 vytvořit osnovu, výpisek, anotaci
 transformovat text do jiné podoby
 zjišťovat informace z internetu
 pracovat
s informacemi
z internetu
 informace zpracovávat samostatně
 utřídit si poznatky z jazykového
a slohového učiva

 vysvětlit pojem historická literatura
 charakterizovat historickou prózu 2. poloviny 19. století
 vyjmenovat hlavní představitele
historické prózy a dramatu
 vysvětlit pojmy prokletí básníci,
literární moderna, Česká moderna
 nastínit společensko-politickou
situaci konce 19. století
 vyjmenovat hlavní představitele
kulturního života konce 19. století ve světě i u nás
 vysvětlit pojem generace buřičů
a anarchistů v historickém kontextu
 definovat hlavní umělecké směry
 vyjmenovat představitele přelomu 19. a 20. století a jejich tvorbu
 definovat nové tendence v poezii
počátku 20. století v souvislosti
s dobou
 vysvětlit podstatu nových uměleckých směrů
 vyjmenovat hlavní představitele
a jejich díla
 charakterizovat prózu 1. poloviny 20. století (rozdíly mezi 19. a
20. stoletím)
 rozpoznat znaky jednotlivých
proudů prózy 1. poloviny 20.
století
 vyjmenovat
nejvýznamnější

Práce s textem a získávání informací
Získávání a zpracovávání informací z administrativních a odborných
textů
Práce s různými příručkami pro
školu a veřejnost
Zpětná reprodukce textu
Internet

14

Opakování jazykového a slohového učiva
Estetická výchova
Úvod do literatury
Historická literatura
Literární moderna a Česká moderna
Generace buřičů a anarchistů
Moderní básnické směry ve světové literatuře na počátku 20. století
Světová próza 1. poloviny 20.
století
Opakování literárního učiva

1
33
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představitele jednotlivých proudů a zemí a jejich hlavní díla
definovat základní historické
souvislosti související s 1. světovou válkou
vysvětlit pojmy ztracená generace, legionářská literatura
představit hlavní představitele
píšící o 1. světové válce ve světě
představit autory a díla zobrazující 1. světovou válku v české literatuře
číst a interpretovat vybrané texty
shrnout
učivo
probrané
v ročníku
utřídit období, směry, autory a
díla

4. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 96 (3)
Výsledky vzdělávání
 Žák je veden k tomu, aby byl
schopen:



 v písemném projevu uplatňovat
znalosti českého pravopisu
 odhalovat a odstraňovat pravopisné chyby v textu
 pracovat s normativními příručkami, především s PČP
 orientovat se ve výstavbě textu
 odhalovat a opravovat jazykové
nedostatky a chyby
 uplatňovat znalosti ze skladby
při logickém vyjadřování písemném i ústním

 ovládat techniku mluveného
slova
 klást otázky a vhodně formulovat odpovědi
 vyjadřovat se věcně správně,
jasně a srozumitelně
 sestavit základní projevy administrativního stylu
 vyhledat podklady pro zpracování administrativních projevů
 dodržovat normy administrativy
 poznat funkční styl
 seznámit se s úvahovými slohovými útvary (zamyšlení – esej –
úvaha)
 napsat úvahu na aktuální společenské téma
 zvládnout vypracovávání různých
písemných
projevů
v souladu s normami

Učivo

Počet
hodin

Úvod do předmětu
Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností
Pravopis – principy českého pravopisu
Morfologie – gramatické tvary a
konstrukce
Syntax – všestranné jazykové rozbory

1
9

Komunikační a slohová výchova
Komunikační strategie a komunikační situace – praktická cvičení
Administrativní styl – životopis,
žádost
Odborný styl – úvaha
Grafická a formální úprava jednotlivých písemných projevů

14

Poznámky

Projekt: Vstup do
života
Člověk a svět práce
Informační a komunikační technologie
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 zopakovat základní principy
zpracovávání informací
 rozebrat všestranně text
 rozumět obsahu textu
 volně reprodukovat libovolný
text
 odpovídat na otázky k textu
 orientovat se v běžných jazykových příručkách
 shrnout problematiku jazykového učiva
 utřídit poznatky ze slohu

 charakterizovat období mezi
dvěma
světovými
válkami
z pohledu historického i kulturního
 představit umělecké tendence
meziválečné poezie, jejich hlavní představitele a díla
 zamýšlet se nad významem
umělců meziválečného období
pro současnou kulturu
 osvětlit období 2. světové války
se základními událostmi a letopočty
 vysvětlit základní historické pojmy (protektorát, stanné právo,
gestapo, … )
 nastínit charakteristiku literární
tvorby v době okupace
 vyložit život a dílo vybraných
světových i českých autorů
 zaujmout osobní stanovisko
k morálním aspektům doby
 charakterizovat poválečné období se základními údaji a pojmy u
nás i ve světě
 charakterizovat umělecké směry
a proudy po válce ve světové i
české literatuře
 vyložit život a dílo vybraných
autorů poválečného období
 zaujmout stanovisko k filmové,
televizní a divadelní realizaci literárních předloh
 rozlišit pojmy oficiální, samizdatová a exilová literatura
 seznámit se se základními díly
autorů jednotlivých proudů a
s jejich životními osudy
 vysvětlit společensko-politické
poměry současnosti
 charakterizovat díla současných
českých spisovatelů ( výběr )
 referovat o svých oblíbených
současných autorech
 číst a interpretovat vybrané texty

Práce s textem a získávání informací
Zpracovávání informací z textu
Orientace v textu
Zpětná reprodukce textu
Práce s příručkami

5

Opakování jazykového a slohového učiva

1

Estetická výchova
Úvod do literatury
Meziválečná česká poezie
Meziválečná česká próza a drama
2. světová válka ve světové a české
literatuře
Poválečný vývoj do roku 1968
Kulturní vývoj v letech 1969 –
1989
Současná literatura (od roku 1990 )
Kultura, kulturní instituce v ČR,
ochrana a využívání kulturních
hodnot, reklama, společenská kultura, kultura bydlení a odívání,
kultura národností, normy při tvorbě a výrobě předmětů používaných
v běžném životě
Regionální kultura
Opakování literárního učiva

66
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orientovat se v nabídce kulturních institucí, znát jejich funkci
být připraven na různé společenské situace a reagovat na ně
zaujmout stanovisko ke kulturním hodnotám
specifikovat pojem regionální
kultura
vyjmenovat nejvýznamnější autory regionu a jejich tvorbu
srovnat jazykovou a sémantickou stránku vybraných textů
číst a interpretovat vybrané texty
regionální tvorby
uvědomovat si význam regionální kultury v celé společnosti
shrnout
učivo
probrané
v ročníku
utřídit období, směry, autory a
díla
utřídit syntetické tématické celky k maturitní zkoušce
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Anglický jazyk
Celková hodinová dotace: 3 – 3 – 3 - 3
Platí od: 1. 9. 2010
Ukončení platnosti: 31. 8. 2013
Obecný cíl
Tato učební osnova bude sloužit pro výuku anglického jazyka pro žáky, kteří se tomuto jazyku učili na základní
škole a v učebním oboru a u kterých se předpokládá alespoň omezená vstupní úroveň znalostí. Navážeme na
vědomosti a kompetence, které si žáci osvojili na základní škole a na učilišti. Výuka bude realizována zpočátku
jako opakování učiva ze základní školy, aby bylo docíleno utvrzení probrané látky a homogenizace úrovně znalostí jednotlivých žáků ve třídě, protože v jejich vstupní úrovni znalostí předpokládáme nesourodost (obecně
předpokládáme znalosti v širším pásmu úrovně A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). Hlavním cílem výuky je dosažení výstupní úrovně znalostí B1 podle Společného evropského referenčního
rámce pro jazyky.
Charakteristika učiva
Vychází z RVP 26-41-L/01, Mechanik-Elektrotechnik, Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce.
Obsah učiva v anglickém jazyce je rozčleněn do následujících složek:
a) Jazykové prostředky
b) Běžná konverzační témata
c) Odborná konverzační témata
Hodnocení výsledků
Hodnocení žáků bude probíhat podle Klasifikačního řádu školy známkami v rozmezí 1 až 5. Při zjišťování úrovně znalostí se bude vycházet z výsledků dílčích písemných prací, pololetních písemných prací, projektů a různých forem ústního zkoušení. Při stanovování konečné známky bude zohledněn i přístup žáka ke studiu, aktivita
v hodinách, zájem o předmět, schopnost týmové práce a míra podílu na ní apod.
Učitel bude kritéria jednotlivých dílčích zkoušek vypracovávat tak, aby byla hodnocena nejen schopnost používat aktuálně probrané jazykové prostředky, ale také porozumění písemnému a slyšenému textu a písemný a ústní
projev. Zkoušení se bude přizpůsobovat metodám, využívaným při mezinárodně uznaných jazykových zkouškách a při připravovaných státních maturitních zkouškách. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami budou
hodnoceni podle doporučení pověřeného psychologa, speciálního pedagoga, eventuálně lékaře a v souladu
s platnými předpisy.
Budeme dbát o to, aby ověřování znalostí plnilo nejen hodnotící, ale i diagnostickou funkci a aby tak učiteli
poskytlo komplexní přehled o celkovém zvládnutí učiva ve třídě, a tím i podklady pro další práci.
Pojetí předmětu
Předmět Anglický jazyk je součástí všeobecného vzdělávání.
Metodika výuky
Výuka bude orientována na osvojení potřebných recepčních (četba, poslech) i produktivních (mluvený a psaný
projev) komunikativních kompetencí:
 - práce se slovníkem v knižní i elektronické podobě, schopnost základní aplikace odborných slovníků, základní seznámení s monolinguálními slovníky
 - zvládnutí hlavních strategií efektivního čtení cizojazyčného textu a práce s ním, schopnost rozpoznat ve
složitějším textu základní informace, dovednost přeložení jednoduššího textu
 - porozumění cizojazyčnému projevu učitele, porozumění jednoduchým nahrávkám projevu rodilého
mluvčího
 - produkce různých typů písemných textů, schopnost posouzení charakteru písemnosti a tomu odpovídající
volba vhodných vyjadřovacích prostředků
 - schopnost verbální komunikace v rozsahu témat stanovených v RVP pro daný obor, schopnost orientace
v typech komunikativních situací a volby odpovídajícího způsobu komunikace, schopnost vyjádřit jednoduše pocit, náladu, názor, potřebu apod.
 - proaktivní transfer ve směru aplikace dovedností z českého jazyka (případně z dalšího cizího jazyka) ve
výuce a užití cizího jazyka
 - aktivní zájem o kulturní tradice, životní způsob, mentalitu a hodnoty v jiných kulturních oblastech
s mimořádným akcentem na německy/anglicky mluvící země
 - základní orientace v geografických podmínkách daných zemí
 - schopnost pracovat individuálně i ve skupinách s literaturou (učebnice, knihy, časopisy), s internetem a
s dalšími elektronickými médii
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Vzdělávací obsah
1. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 99 (3)
Výsledky vzdělávání
Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 použít vhodný pozdrav
 navázat rozhovor s cizí osobou
 představit sebe či druhou osobu
a rozlišit jméno a příjmení
 dotázat se druhé osoby na jméno a příjmení, datum narození
a znamení zvěrokruhu
 rozumět psaným a mluveným
textům v rozsahu daných témat
 zapsat a reprodukovat popis
bytu či domu, ve kterém bydlí,
a zařízení svého pokoje
 používat slovní zásobu související s bydlením
 používat slovní zásobu označující členy rodiny, poskytnout o
nich informace a vystihnout jejich vztahy
 popsat osobu (jméno, věk,
vzhled, zájmy, povolání)
 hovořit o svých koníčcích, o
oblíbeném filmu a o hudbě
 dotázat se na koníčky a způsoby trávení volného času druhé
osoby
 jmenovat způsoby trávení volného času, zejména sporty
 používat slovní zásobu se vztahem ke koníčkům
 popsat běžný denní program
 vyjmenovat denní jídla a časy,
v nichž se podávají
 používat slovní zásobu označující nápoje a jídla v restauraci
 popsat své oblíbené jídlo
 hovořit o svých stravovacích
návycích
 objednat jídlo v restauraci

Učivo
Běžná konverzační témata
Pozdravy při setkání a loučení
Představování
Znamení zvěrokruhu
Bydlení
Rodina
Koníčky, dovednosti, volný
čas, denní rutina
Jídlo a nápoje
Zdravé stravovací návyky
Britská jídla

Počet
hodin
43

Průřezové téma
Projekty
Poznámky

 Informační a komunikační technologie

 Občan
v demokratické společnosti

 Člověk a životní
prostředí

 Člověk a svět práce
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 hláskovat své jméno a psaná
slova a vyslovovat co nejblíže
přirozené výslovnosti
 při práci se slovníkem zohlednit rozdíly v české a anglické
abecedě
 zapsat krátká hláskovaná sdělení
 vytvořit množné číslo podstatných jmen s ohledem na výslovnost a správně aplikovat
pravidla změny pravopisu koncovek
 nahradit podstatné jméno odpovídajícím osobním zájmenem
 používat tvary slovesa to be
v přítomném čase, v jednotném
i množném čísle
 použít zájmena this/that
 přiřadit neurčité členy ve známých spojeních a aplikovat základní pravidla v nových spojeních
 respektovat pravidla pevného
slovosledu anglické věty
 vyjmenovat dny v týdnu, měsíce, roční období a použít je
s odpovídající předložkou
 napsat a správně přečíst datum
s použitím řadových číslovek
 přečíst letopočet a použít jej se
správnou předložkou
 určit barvu předmětu
 používat jména zemí a národů
 používat tvary slovesa have got
v přítomném čase, v jednotném
i množném čísle, v kladné a
záporné větě i v otázce
 ovládat osobní podmětná,
předmětná a přivlastňovací zájmena
 používat tvary významových
sloves v přítomném čase, ve
všech osobách, v jednotném i
množném čísle
 používat pomocné sloveso
do/does a rozumět jeho funkci
 utvořit
otázku
a
zápor
s pomocným slovesem
 používat zájmena these/those
 vytvořit přivlastňovací pád
podstatných a vlastních jmen
v jednotném i v množném čísle
 rozlišovat slovesa označující
vztah k něčemu a používat po
nich gerundium
 používat k popisu místa vazbu
there is/there are a potřebné
předložky

Jazykové prostředky
Anglická abeceda
Základní pravidla výslovnosti
Množné číslo podstatných
jmen
Osobní zájmena
Sloveso to be
Ukazovací zájmena this/that
Užití neurčitého členu
Slovosled v anglické větě
Jména měsíců a ročních období
Číslovky 1-100, řadové číslovky, datum, letopočet
Dny v týdnu a související
předložky
Barvy, země, národnosti
Sloveso have got
Přehled zájmen
Přítomný čas významových
sloves
Zápor a otázka pomocí do/does
Množné číslo ukazovacích
zájmen this a that
Přivlastňovací pád podstatných
jmen
Použití gerundia po slovesech
označující vztah k něčemu
Přítomný čas slovesa to have
Vazba there is/there are
Příslovce frekvence a jejich
postavení ve větě
Vyjádření času
Přítomný průběhový čas ve
všech větných funkcích: kladná, záporná věta a otázka,
rozlišení použití přítomného
prostého a průběhového času
Časová určení užívaná
v přítomných časech
Počitatelnost a nepočitatelnost
podstatných
jmen, How much?/How many?, použití some, any, no, a
lot of, too much/many, a little,
a few, not enough

43

 Informační a komunikační technologie
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 chápat rozdíly mezi frekvenčními příslovci a použít je ve
větě
 přečíst a vyjádřit časové údaje
 používat výrazy to, past, quarter, half a předložku at ve spojení s časovými údaji
 používat slovesné fráze v přítomném průběhovém čase ve
tvarech jednotného i množného
čísla
 používat pomocné sloveso to
be v přítomném průběhovém
čase a rozumět jeho funkci
 utvořit
otázku
a
zápor
s pomocným slovesem
 rozlišovat přítomný čas prostý
a průběhový v typických situacích
 pro použití těchto časů ovládat
časová určení
 používat u substantiv obraty
pro vyjádření počitatelnosti a
nepočitatelnosti
představit pracoviště odborného
výcviku

Odborná konverzační témata
Vybavení pracoviště odborného výcviku

13

Člověk a svět práce

Počet
hodin

Průřezové téma
Projekty
Poznámky

43

Občan v demokratické
společnosti

Vzdělávací obsah
2. ročník
Počet hodin za rok (týden) - 99 (3)
Výsledky vzdělávání
Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 pojmenovat školní předměty a
sporty, rozpoznat rozdíly mezi
anglicky mluvícími zeměmi a
Českou republikou
 používat slovní zásobu označující školní předměty, popsat jejich náplň
 zapsat a reprodukovat informace o rozvrhu hodin
 hovořit o své škole
 hovořit o svých schopnostech a
dovednostech
 dotázat se na schopnosti a dovednosti druhé osoby
 používat slovní zásobu pro vyjádření žádosti, nabídky či návrhu
 vytvořit návrhy a akceptovat či
zamítnout návrhy jiné osoby
 rozumět psaným a mluveným
textům v rozsahu daných témat
 prezentovat informace o svém
narození

Učivo
Běžná konverzační témata
Školní předměty, škola
ve Velké Británii a v USA
Schopnosti a dovednosti, žádosti, nabídky, návrhy
Minulost
Místo a datum narození
Program minulého víkendu
Prázdniny, cestování
Cestování vlakem
Britské peníze
Rozhovor o víkendu mimo
domov
Dopravní prostředky v ČR
Nakupování ve Velké Británii
a v České republice
Orientace ve městě pomocí
mapy, obchody

Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Projekt: Místo bydliště
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 dotázat se na údaje o narození
jiné osoby
 používat slovní zásobu související s aktivitami, které proběhly v minulosti
 dotázat se na víkendové aktivity druhé osoby
 popsat prázdninové aktivity,
místa pro ubytování, způsoby
dopravy
 hovořit o zážitcích z prázdnin a
popsat denní program o prázdninách
 používat slovní zásobu související s cestováním
 koupit jízdenku v cizině
 informovat se o příjezdech a
odjezdech dopravních prostředků
 zapsat a reprodukovat částky
v britských librách
 vyjmenovat způsoby trávení
volného času o víkendu a popsat svůj minulý víkend
 vyjmenovat výhody a nevýhody jednotlivých dopravních
prostředků
 popsat známá nákupní centra a
ulice ve Velké Británii a v
České republice
 dotázat se na cestu
 používat slovní zásobu související s druhy obchodů
 popsat cestu podle mapy
 používat tvary slovesa can
v kladné i záporné větě a otázce
 chápat význam slovesa can,
používat tvary sloves, jež po
něm následují, rozpoznat situace, kdy se používá
 používat frázi would like
 ovládat slovesné fráze sloužící
k vyjádření nabídky
 používat předložky at a in ve
spojení s místními údaji
 používat
sloveso
to
be
v minulém čase prostém
 přečíst a správně zařadit do vět
časová určení týkající se minulosti
 tvořit otázky se slovesy can,
could, may, na tyto otázky odpovědět a chápat rozdíly
v použití těchto sloves
 rozlišovat lend a borrow
 ovládat minulý čas, vyjádřit
ukončený děj a stav v minulosti
 vytvořit minulé časy sloves
pravidelných i nepravidelných

Jazykové prostředky
Vyjádření I’d like/want,
What/How about…?,
Let’s…/Shall we…
Použití modálního slovesa can
pro vyjádření dovedností a
schopností
Sloveso to be v minulém čase
prostém
Předložky místa at/in
Použití modálních sloves can,
could, may pro vyjádření svolení a žádosti
Minulý čas prostý
Vyjádření budoucnosti přítomným časem prostým
Otázka na předmět a otázka na
podmět v minulém čase
Neurčitá zájmena
Časové spojky
Zájmeno whose
Ukazovací zájmena
Samostatná přivlastňovací
zájmena
Rozkazovací způsob

43

Informační a komunikační
technologie
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 používat pomocné sloveso did
a rozumět jeho funkci
 utvořit
otázku
a
zápor
s pomocným slovesem
 používat přítomný čas prostý
pro vyjádření budoucnosti
 vytvořit otázku v minulém čase
prostém dvěma způsoby a chápat, jaké jsou mezi nimi rozdíly
 po tázacích výrazech who,
what, where atd. používat
v otázce pomocné sloveso did
+ podmět a infinitiv slovesa
bez to
 v případech, že jsou tázací výrazy wh- podmětem, vypustit
pomocné sloveso
 používat neurčitá zájmena
 používat v kladných oznamovacích větách zájmeno some zájmena typu no- používat se
slovesy, která nesmějí být
v záporná
 zapojit příslovce času tak, aby
byl sled dějů v příběhu logický
 při dotazování na vlastnictví
používat zájmeno whose
 podle vzdálenosti předmětu
přiřadit ukazovací zájmena
this, that, these, those
 nahradit přivlastňovací zájmeno a podstatné jméno samostatným přivlastňovacím zájmenem
 ovládat rozkazovací způsob,
dávat příkazy či vysvětlit cestu
 popsat činnost na pracovišti
odborného výcviku
 zhodnotit a popsat výsledky
práce

Odborná konverzační témata
Činnost na pracovišti odborného výcviku

13

Člověk a svět práce

43

Občan v demokratické
společnosti

Vzdělávací obsah
3. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 99 (3)
Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 hovořit o stylech oblékání
 vyjmenovat druhy oblečení a
při jejich popisu používat přídavná jména týkající se barvy,
tvaru, materiálu, stylu, druhu
 popsat oblečení pro jednotlivá
roční období
 používat slovní zásobu o módě
 popsat svůj den strávený na
nákupech ve městě
 rozumět psaným a mluveným
textům v rozsahu daných témat
 hovořit o svých zážitcích z cest

Běžná konverzační témata
Města
Oblečení, móda
Příběhy z cest a z dovolené
Počasí
Slavní lidé a sláva
Nepříjemné životní situace
Zařízení bytu, nábytek
Budoucnost naší planety, moje
budoucnost, možnosti a způsoby řešení environmentálních
problémů

Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
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 dotázat na cestu či jiné základní informace v cizí zemi či
městě
 použít slovní zásobu týkající se
různých míst ve městě či v zemi
 rezervovat hotelový pokoj,
koupit letenku nebo jízdenku
 použít slovní zásobu označující
roční období, klimatické podmínky a meteorologickou situaci
 vést rozhovor o počasí
 hovořit o oblíbené slavné osobě
 použít slovní zásobu vyjadřující různé stránky života slavných
 mluvit o nepříjemných zážitcích
 poskytnout
radu
člověku
v nepříjemné situaci
 použít slovní zásobu týkající se
problémových situací
 používat slovní zásobu související se zařízením domu nebo
bytu
 použít slovní zásobu pro jednotlivé místnosti v domě
 popsat svůj dům, byt
 dotázat se jiného člověka na
jeho bydlení
 popsat základní problémy životního prostředí
 pohovořit o své představě budoucího života
 používat slovní zásobu související s životním prostředím a
budoucností
 navrhnout řešení jednotlivých
environmentálních problémů
 ovládat pravidla pro tvoření
druhého a třetího stupně adjektiv
 používat nepravidelné stupňování adjektiv good a bad
 správně vyslovit druhý a třetí
stupeň přídavných jmen
 vytvořit slovesné fráze be
going to při vyjádření budoucnosti
 použít pomocné sloveso to be
při vyjádření budoucnosti a rozumět jeho funkci
 vytvořit otázku a zápor se slovesem to be
 rozpoznat situaci, kdy je třeba
použít vazbu be going to a kdy
přítomný průběhový čas
 ovládat časová spojení týkající

Jazykové prostředky
2. stupeň přídavných jmen
3. stupeň přídavných jmen
Budoucnost be going to a
přítomný průběhový čas při
vyjádření plánované budoucnosti
Časová spojení
when/before/after
Budoucnost be going to při
vyjádření předpovědi, otázka
What……like?
Příslovce vyjadřující intenzitu
Předpřítomný prostý čas ve
větách s ever, never, recently
Použití minulého participia
been, gone
Přitakání so, neither
Předpřítomný prostý čas ve
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se budoucnosti a použít přítomný prostý čas po spojeních
when/before/after
použít slovesné fráze v předpřítomném prostém čase
použít pomocné sloveso have
v předpřítomném prostém čase
a rozumět jeho funkci
utvořit otázku a zápor se slovesem have
zařadit do věty never, ever, recently s ohledem na pravidla
anglického pravopisu
rozlišit situace, kdy použít
předpřítomný a kdy minulý
prostý čas
ovládat a reprodukovat krátké
věty s použitím so a neither
v přitakání
rozumět rozdílu v použití příslovcí just, already, yet
zařadit tato příslovce do věty
s ohledem na anglický slovosled
vytvořit otázky pomocí modálního slovesa shall
použít otázky Shall I/Shall
we…? v nabídkách a návrzích
použít modální sloveso will
v kladných větách pro vytvoření návrhu
rozpoznat rozdíl mezi použitím
slovesa will pro návrh nebo
náhlé rozhodnutí
rozlišovat použití will a
may/might
po will a modálních slovesech
použít infinitiv slovesa bez to
umístit příslovce do věty

 popsat možnosti uplatnění ve
zvoleném oboru
 požádat písemně o místo

větách s just, already, yet
Použití Shall I/Shall we/I will
Vyjádření jistoty, odborných
předpovědí a odhadů (will),
vyjádření možnosti či předpokladů (may/might), příslovce
určitosti

Odborná konverzační témata
Perspektivy studovaného oboru

13

Člověk a svět práce

Počet
hodin

Poznámky

42

Občan v demokratické
společnosti

Vzdělávací obsah
4. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 96 (3)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 napsat a reprodukovat výčet
svých práv a povinností
 srovnat povinnosti žáků ve
Velké Británii a v České republice
 používat slovní zásobu související s právy, zákony, povinnostmi a školou
 rozumět psaným a mluveným

Běžná konverzační témata
Práva a povinnosti žáka
doma a ve škole
Popis osobního příběhu imigranta
Zajímavá místa v zahraničí
Popis událostí minulého
víkendu obsahující věc, kterou byl schopen udělat, nebyl
schopen udělat, chtěl udělat

Člověk a svět práce
Člověk a životní prostředí
Informační a komunikační
technologie
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textům v rozsahu daných témat
 reprodukovat příběh imigranta
 definovat motivy pro emigraci
 hovořit o libovolném místě
v zahraničí
 zdůvodnit výběr tohoto místa
 dotázat se na výhody a nevýhody trávení volného času na
takovém místě druhé osoby
 popsat svůj den zde strávený
 popisovat události, které proběhly v minulosti
 polemizovat v minulosti, co
mohl udělat
 popsat možnosti, které měl
v minulosti
 mluvit o životě ve Skotsku
 popsat život celebrity, jí dosažené hodnoty
 popsat události, které se dějí od
nebo po nějakou dobu
 určit své vlastnosti a schopnosti
 mluvit o ději, který stále není
dokončen
 sestavit správně žádost o práci
 porozumět požadavkům zaměstnavatele
 hovořit o svých kulturních zájmech a o hudebním vkusu
 vytvářet argumentaci
 formulovat názor na práci dětí
 používat a rozlišovat slovesa
have to a must
 používat první kondicionál ve
větách odkazujících na děj, který se může stát v budoucnosti
 po spojkách when, if, as soon
as a unless dávat sloveso do
přítomného času
 rozlišovat a správně používat
vtažná zájmena a vědět, kdy je
nelze vypustit
 používat modální slovesa must
a can´t při vyjádření jistoty,
v situacích, kdy je něco nemožné a slovesa may, might,
could při vyjádření nejistoty
 po těchto slovesech používat
infinitiv významového slovesa
bez to
 rozlišovat a správně používat
nedefinující vztažné věty
 při popisu schopností a možností v minulosti používat obraty could, was/were able to,
managed to a jejich záporné
tvary
 použít minulý čas průběhový
 tvořit
otázky
a
zápory

a nechtěl udělat
Skotsko, fakta, zajímavosti
Celebrity a jejich život
Výjimečné osobnosti
Určení schopností, zájmů
Přijímací pohovor
Pozitiva a negativa vlastních
(cizích) schopností
Výběr zaměstnání
Hudba
Výměna názorů o problematice pracujících dětí

Jazykové prostředky
Modální slovesa must/have to
První kondicionál
Podmínková souvětí
Definující vztažné věty
Modální slovesa must, may,
might, could, can´t
Nedefinující vztažné věty
Polemika a schopnosti
v minulém čase
Minulý čas průběhový
Předpřítomný čas v kombinaci s časem minulým prostým
Určení množství
Předpřítomný čas průběhový
Předpřítomný čas průběhový
v kombinaci s časem předpřítomným prostým
Slovesa make, do a get
Trpný rod přítomného času
prostého
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v minulém čase průběhovém
 chápat rozdíl mezi minulým
časem prostým a průběhovým
 použít tvary when, while, as
 tvořit a používat předpřítomný
čas
 tvořit záporné otázky v předpřítomném čase
 rozlišovat tvary for a since
 správně používat minulý čas
v kombinaci s časem předpřítomným
 vyjádřit množství pomocí tvarů
each, every a all
 tvořit a používat předpřítomný
čas průběhový
 tvořit
otázky
v
záporu
v předpřítomném čase průběhovém
 rozlišovat mezi předpřítomným
časem prostým a průběhovým
 používat slovesa make, do a
get v různých časech
 tvořit trpný rod přítomného času prostého
 používat trpný rod a začlenit ho
do kontextu
 popsat vybrané pracovní postupy

Odborná konverzační témata
Popis pracovních postupů ve
zvoleném oboru

12

Člověk a svět práce
Informační a komunikační
technologie

Německý jazyk
Celková hodinová dotace: 3 – 3 – 3 - 3
Platí od: 1. 9. 2010
Ukončení platnosti: 31. 8. 2013
Obecný cíl
Tato učební osnova bude sloužit pro výuku německého jazyka pro žáky, kteří se tomuto jazyku učili na základní
škole a u kterých se předpokládá alespoň omezená vstupní úroveň znalostí. Navážeme na vědomosti a kompetence, které si žáci osvojili na základní škole. Výuka bude realizována zpočátku jako opakování učiva ze základní školy, aby bylo docíleno utvrzení probrané látky a homogenizace úrovně znalostí jednotlivých žáků ve třídě,
protože v jejich vstupní úrovni znalostí předpokládáme nesourodost (obecně předpokládáme znalosti v širším
pásmu úrovně A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). Hlavním cílem výuky je dosažení výstupní úrovně znalostí B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Charakteristika učiva
Vychází z RVP 26-41-L/01, Mechanik - Elektrotechnik, Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce.
Obsah učiva v německém jazyce je rozčleněn do následujících složek:
a) Jazykové prostředky
b) Běžná konverzační témata
c) Odborná konverzační témata
Hodnocení výsledků
Hodnocení žáků bude probíhat podle Klasifikačního řádu školy známkami v rozmezí 1 až 5. Při zjišťování úrovně znalostí se bude vycházet z výsledků dílčích písemných prací, pololetních písemných prací, projektů a různých forem ústního zkoušení. Při stanovování konečné známky bude zohledněn i přístup žáka ke studiu, aktivita
v hodinách, zájem o předmět, schopnost týmové práce a míra podílu na ní apod.
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Učitel bude kritéria jednotlivých dílčích zkoušek vypracovávat tak, aby byla hodnocena nejen schopnost používat aktuálně probrané jazykové prostředky, ale také porozumění písemnému a slyšenému textu a písemný a ústní
projev. Zkoušení se bude přizpůsobovat metodám, využívaným při mezinárodně uznaných jazykových zkouškách a při připravovaných státních maturitních zkouškách. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami budou
hodnoceni podle doporučení pověřeného psychologa, speciálního pedagoga, eventuálně lékaře a v souladu
s platnými předpisy.
Budeme dbát o to, aby ověřování znalostí plnilo nejen hodnotící, ale i diagnostickou funkci a aby tak učiteli
poskytlo komplexní přehled o celkovém zvládnutí učiva ve třídě, a tím i podklady pro další práci.
Pojetí předmětu
Předmět Německý jazyk je součástí všeobecného vzdělávání.
Metodika výuky
Výuka bude orientována na osvojení potřebných recepčních (četba, poslech) i produktivních (mluvený a psaný
projev) komunikativních kompetencí:
 - práce se slovníkem v knižní i elektronické podobě, schopnost základní aplikace odborných slovníků, základní seznámení s monolinguálními slovníky
 zvládnutí hlavních strategií efektivního čtení cizojazyčného textu a práce s ním, schopnost rozpoznat ve
složitějším textu základní informace, dovednost přeložení jednoduššího textu
 porozumění cizojazyčnému projevu učitele, porozumění jednoduchým nahrávkám projevu rodilého mluvčího
 produkce různých typů písemných textů, schopnost posouzení charakteru písemnosti a tomu odpovídající
volba vhodných vyjadřovacích prostředků
 schopnost verbální komunikace v rozsahu témat stanovených v RVP pro daný obor, schopnost orientace
v typech komunikativních situací a volby odpovídajícího způsobu komunikace, schopnost vyjádřit jednoduše pocit, náladu, názor, potřebu apod.
 proaktivní transfer ve směru aplikace dovedností z českého jazyka (případně z dalšího cizího jazyka) ve
výuce a užití cizího jazyka
 aktivní zájem o kulturní tradice, životní způsob, mentalitu a hodnoty v jiných kulturních oblastech
s mimořádným akcentem na německy/anglicky mluvící země
 základní orientace v geografických podmínkách daných zemí
 schopnost pracovat individuálně i ve skupinách s literaturou (učebnice, knihy, časopisy), s internetem a
s dalšími elektronickými médii

Vzdělávací obsah
1. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 99 (3)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 vyslovit si jednotlivé hlásky a
uvědomit si
 rozdíly mezi češtinou a němčinou ve výslovnosti suprasegmentálních jevů (přízvuk v
rámci slova a věty, vázání, intonace a melodie rozličných
typů vět)
 hláskovat své jméno a jednotlivá napsaná slova
 při práci se slovníkem zohledňovat rozdíly
 v německé a německé abecedě
 vytvářet krátké věty se správným slovosledem
 vytvořit otázku, smysluplně
odpovědět, rozlišit přímý a nepřímý slovosled, aplikovat zá-

I.
Jazykové dovednosti
Základní pravidla výslovnosti
v německém jazyce
Německá abeceda
Slovosled ve větě oznamovací,
tázací a rozkazovací
Otázka doplňovací a zjišťovací
Tázací zájmena
Časování sloves sein, haben
Časování slabých a silných
sloves v přítomném čase
Užití členu určitého a neurčitého
Přídavná jména v přísudku
Rozkazovací způsob sloves
Číslovky
Zápor
Přivlastňovací zájmena
Výrazy množství

Počet
hodin
40

Průřezové téma
Projekty
Poznámky
 Informační a komunikační technologie
 Občan
v demokratické společnosti
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kladní tázací zájmena a příslovce
bez chyb užívat slovesa haben
a sein v přítomném čase
časovat slabá slovesa
ve větách správně užívat člen
určitý a neurčitý
ve větě dosadit příd. jméno
vytvořit rozkazovací způsob
slabých sloves a správně ho
užít v rámci věty
zapsat číslovky do 1000
jmenovat telefonní čísla a rozumět jim při poslechu
užívat zápory nein, nicht, kein
tvořit a s porozuměním vnímat
obraty s přivlastňovacími zájmeny a správně je skloňovat
používat podstatná jména ve
výrazech množství, míry a
hmotnosti
orientovat se v tvoření množného čísla podstatných jmen
v 1.pádu
časovat slabá i silná slovesa v
jednotném a množném čísle
aplikovat podst. jména ve
skloňovaných tvarech
bezchybně časovat všechna
modální slovesa
bezchybně užívat ve větách
slovesa s odlučitelnými předponami
rozeznat všechny významy a
překlady neurčitého podmětu
man a užít ho ve větách
používat zájmeno „es“ ve
funkci podmětu
chápat sémantickou funkci
částic ve větě
v časových údajích užít správnou předložku
odlišit člen a zájmeno kein od
tvarů einer a keiner
přeložit vazbu „es gibt“ a používat ji ve větách

 hláskovat své jméno a psaná
slova a vyslovovat co nejblíže
přirozené výslovnosti
 rozumět psaným a mluveným
textům v rozsahu daných témat
 používat jednoduché známé
zdvořilostní fráze (pozdrav
atd.)
 odpovídat na známé krátké
otázky
 požádat partnera o zopakování
pronesené výpovědi
 představit sebe, či druhou oso-

Množné číslo podst.jmen
Nepravidelné sloveso
Podstatná jména v množném
čísle
Způsobová slovesa
Slovesa s odlučitelnými předponami
Neurčitý podmět man,es
Částice
Časové údaje
Zájmena einer,keiner,welcher
Vazba es gibt

Běžná konverzační témata
Pozdravy při setkání a loučení
Lidé a rodina
Základní vybavení domu a
domácnosti
Cenové údaje
Podávání jídel a nápojů-slovní
zásoba a potřebné fráze
Druhy nápojů
V restauraci
Potraviny
Volný čas
Denní program
Dovolená

39

 Informační a komunikační technologie
 Člověk a životní
prostředí
 Člověk a svět práce
 Člověk
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 Projekt:
Náš
dům/byt


- 40 -

bu
 používat slovní zásobu označující členy nejužší rodiny
 reprodukovat jednoduchý popis osoby
 jednoduše říci, kde lidé pracují a bydlí
 aplikovat slovní zásobu týkající se zařízení a základního vybavení domácnosti
 informovat se o ceně
 udržet jednoduchou konverzaci na téma „V restauraci“ a
vžít se jak do role hosta, tak do
role vrchního
 nabídnout s pomocí tištěného
německého menu jídla a nápoje
 objednat v kavárně a zaplatit
 sdělit, co mu chutná a co ne
 sestavit nákupní lístek
 krátce pohovořit o různých aktivitách volného času a popsat
v jednoduchých větách své záliby a zájmy, kterým se věnuje
ve volném čase
 zapsat a reprodukovat zájmy a
záliby ostatních
 formulovat jednoduše sdělení
o průběhu dne
 popsat denní program a činnosti
 napsat jednoduchou pohlednici
z dovolené
 vyprávět o svých cestovatelských plánech
 popsat zážitky z cest
 zdvořile se zeptat na čas a
správně odpovědět na otázku
„Kolik je hodin?“
 sjednat jednoduchým způsobem schůzku
 v jednoduchých větách popsat
byt popř.dům, ve kterém žije
 pochopit a používat slovní zásobu, která se týká bydlení
 orientovat se v nabídkách realitní kanceláře

 v základních situacích použít
slovní zásobu týkající se činnosti v odborném výcviku

Určování času – „Wie spät ist
es?“
Termíny a schůzky
Bydlení

Odborné konverzační téma
Základní popis činnosti v
odborném výcviku

20

 Člověk a svět práce
 Člověk
v demokratické společnosti
 Projekt: Typy restaurací

Vzdělávací obsah
2. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 99 (3)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Počet
hodin

Průřezové téma
Projekty

Školní vzdělávací program – Mechanik elektrotechnik



 rozpoznat perfektum, používat
perfektum v psaném i mluveném projevu
 pracovat se základními ukazovacími zájmeny
 dosadit za předložky podstatné
jméno v určitém pádě
 používat a vytvářet složeniny
 vhodně nahrazovat v NJ tvary
zájmena svůj
 časovat nejčastěji používaná
silná slovesa v přítomném čase
v jednotném a množném čísle
 vyjádřit minulost pomocí sloves haben a sein a rozeznat jejich význam v různých typech
vyjádření
 vybavit si dny v týdnu, měsíce,
roční období a umět je použít s
odpovídající předložkou
 znát názvy největších měst a
zemí z německy mluvícího
prostoru a umět je použít s odpovídající předložkou;
 aktivně rozlišovat a používat
osobní zájmena
 vyjmenovat předložky se 3., se
4. a se 3. a 4. pádem, dosadit
za ně podstatné jméno či zájmeno v určitém pádě
 stupňovat přídavná jména a
příslovce
 použít spojky v adekvátním
významu a zvolit korektní slovosled ve větě, která po nich
navazuje
 napsat a správně přečíst datum
s použitím řadových číslovek
 odlišit rozdíly mezi časovými
údaji používanými v ČJ a v NJ
 použít 2. pád samostatně a
s nejběžnějšími předložkami
 umět názvy největších evropských zemí
 užít
zájmeno
welcher
v adekvátních obratech

I.
Jazykové dovednosti
Perfektum pravidelných a
nepravidelných sloves
Ukazovací zájmena der,die,das
Předložky in,an,auf se
3.pádem
Složená podstatná jména
Zvratné zájmeno svůj
Silná slovesa
Préteritum slovesa haben, sein
Příslovečné určení místa a
času
Předložky u zeměpisných
jmen
Osobní zájmena ve 3.a 4.pádu
Předložky se 3.a 4.pádem
Předložky se 3.pádem
Předložky se 4.pádem
Stupňování přídavných jmen a
příslovcí v přísudku
Spojky a spojovací slova
Řadové číslovky a datum
Předložky u časových údajů
Užití 2.pádu
Názvy zemí
Tázací zájmeno welcher

43

Poznámky
 Informační a komunikační technologie
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 aktivně využít slovní zásobu k
tématu části lidského těla, nemoci
 rozumět psaným a mluveným
textům v rozsahu daných téma
 pojmenovat běžné zdravotní
potíže (bolesti, nemoci, zranění) a použít tyto vědomosti v
typových situacích)
 vést krátký dialog o svém
všedním dni a víkendu
 v neznámém prostředí se zeptat na cestu a stejně tak i podat podrobné informace o cestě jiným osobám
 prostřednictvím textu si rozšířit vědomosti o reáliích SRN –
město Berlín
 vyjádřit svá přání a napsat pozvánku na oslavu
 při samostatné práci s textem
použít slovník
 s pomocí písemných podkladů
a map podat česky základní informace o německy mluvících
zemí

 používat základní slovní zásobu, která se týká pracoviště
odborného výcviku

Běžná konverzační témata
 Nemoci a zdraví
 Všední den
 Orientace ve městě, orientuje se v plánu města
 Dotazy na ulici v neznámém městě, popis
cesty
 Berlín
 Nakupování a dárky
 Německý jazyk a německá kultura
 Německy mluvící země

33

Odborné konverzační téma
 Pracoviště
odborného
výcviku

23


 Informační a komunikační technologie
 Člověk a životní
prostředí
 Člověk a svět práce
 Člověk
v demokratické společnosti
 Projekt: Popis místa
bydliště

Člověk a svět práce
Informační a komunikační technologie
 Člověk
v demokratické
 společnosti

Vzdělávací obsah
3. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 99 (3)
Výsledky vzdělávání

 rozlišit vhodné srovnávací slovo
 skloňovat přídavná jména po
členu určitém, neurčitém a bez
členu
a
používat
je
v komunikaci
 rozeznat rozdíl mezi klasickým
podstatným jménem a zpodstatnělým přídavným jménem,
ovládat častá zpodstatnělá přídavná jména
 umět vyjádřit výraz takový obratem so ein a nahradit ho zájmenem welcher
 skloňovat was für ein a rozeznat jeho význam od významu
zájmena welcher
 skloňovat tyto tvary a apliko-

Učivo
 1. Jazykové prostředky
 Srovnávání
 Skloňování přídavných
jmen
 Zpodstatnělá
přídavná
jména
 Zájmeno so ein
 Zájmeno was für ein
 Skloňování zájmen dieser, mancher, jeder, alle
 Préteritum sloves modálních a slovesa wissen
 Slovosled ve vedlejších
větách
 Slovosled v souřadných
souvětích
 Slovosled v podřadných
souvětích
 Spojky weil, denn, de-

Počet
hodin
40

Průřezové téma
Projekty
Poznámky
 Informační a komunikační technologie
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vat je ve větách ve spojení
s podstatnými a přídavnými
jmény
užívat minulý čas mod. sloves
a wissen ve tvaru préterita
osvojit zvláštnosti slovosledu
ve vedlejších větách a nejběžnější podřadné spojky
rozlišit věty s přímým slovosledem po spojkách und, oder,
aber,
sondern,
denn
a
s nepřímým slovosledem po
spojkách deshalb, trotzdem,
sonst, ausserdem
správně aplikovat slovosled
v podřadných souvětích s různým pořadím hlavních a vedlejších vět
odlišit význam spojek denn,
weil, deshalb
odlišit
význam
spojek
trotzdem, obwohl
tvořit řadové číslovky, použít
je zejména ve vyjádření data
správně skloňovat zájmena
zvratná, poznat zvratná slovesa
využívat dané předložkové a
bezpředložkové vazby sloves
- tvořit ukazovací a tázací zájmenná příslovce, rozpoznat
vhodnost jejich použití
tvořit podmiňovací způsob
konjunktivem préterita a konstrukcí würde + infinitiv; zvolit u slovesa vhodnou variantu
vyjadřovat
v podmiňovacím
způsobu nereálné děje, zdvořilá přání a podmínková souvětí
používat skloňovaná přídavná
jména ve všech pádech
tvořit a chápat srovnávací vedlejší věty
vytvořit průběhový trpný rod
v přítomném čase, přeložit ho
správně do ČJ, provádět transformace z rodu činného do
trpného a naopak
korektně pracovat s číslovkami
viel, viele, wenig, wenige, einige, ein P(p)aar, mehrere,
mehr, manche
rozpoznat, kdy se používá infinitiv prostý, správně tvořit
in-finitiv s zu po slovesech,
přídavných a podstatných jménech
rozumět významům spojky
dass, korektně tvořit slovosled,
nahradit v opodstatněných případech větu s dass bezspojko-

shalb
 Spojky
trotzdem
a
obwohl
 Řadové číslovky, datum
 Zvratná slovesa se zájmenem se
 Slovesné rekce
 Zájmenná příslovce
 Vyjádření podmiňovacího způsobu
 Užití
podmiňovacího
způsobu
 Skloňování
stupňovaných příd. jmen
 Srovnávací věty
 Trpný rod
 Neurčité číslovky
 Infinitiv prostý a infinitiv s „zu“
 Vedlejší věty se spojkou
dass
 Préteritum
 Časové věty se spojkou
když
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vou hlavní větou nebo infinitivní vazbou s zu
 tvořit préteritum všech typů
sloves, stylisticky správně préteritum
používat,
tvořit
v préteritu trpný rod
 vybrat vhodně spojku wenn
nebo als, používat korektní
slovosled

 rozumět psaným a mluveným
textům v rozsahu daných témat
 popsat vzhled a charakterové
vlastnosti člověka
 popsat oblečení muže a ženy,
říci, co je vhodné pro různé
příležitosti, vyjmenovat módní
doplňky; hovořit o svém vztahu k oblékání a k módě a o
tom, co rád a nerad nosí; vést
rozhovor prodavače oděvů a
zákazníka; popsat péči o oblečení
 vysvětlit náš školský systém a
srovnat ho se systémem v SRN
a jiných zemích EU, vyprávět
o školách, které navštěvoval a
chce navštěvovat, říci, co ho
ve škole baví a co ne, představit naši školu
 v reakci na nabídku místa podat žádost o místo
 hovořit o svých kulturních zájmech, vyprávět obsah filmu,
najít vhodný pořad
 popsat automobil a jeho výrobu, znát povolání spojená s automobilismem
 mluvit o pracovní době
 srovnat způsoby výchovy


 používat slovní zásobu potřebnou pro efektivní komunikaci
ve zvoleném oboru

 2. Běžná konverzační
témata
 Popis osoby
 Oblékání, móda
 Škola u nás a v Německu
 Svět práce, povolání
 Životopis, žádost o místo, přijímací pohovor
 Rádio, televize
 Hudba
 Doprava, automobilový
průmysl
 Práce na směny
 Rodina a výchova

39

3. Odborné konverzační
téma
Jazykové vybavení pro komunikaci ve zvoleném oboru

20

Informační a komunikační technologie
Člověk v demokratické
společnosti
Projekt: Představení rodiny a místa bydliště

Projekt: Příprava slovníku
odborných výrazů
Informační komunikační
technologie
Člověk a svět práce

Vzdělávací obsah
4. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 96 (3)
Výsledky vzdělávání

 správně používat „es“ ve
větách
 použít správný pád v časových
údajích
 vytvořit
vztažné
věty
s vhodným vztažným zájme-

Učivo
1. Jazykové prostředky
Použití „es“
Vyjádření času
Věty vztažné
Dabei,nämlich
Sloveso lassen
Nepřímé otázky

Počet
hodin

Průřezové téma
Projekty
Poznámky

40
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nem
 spojovat věty pomocí výrazů
dabei, nämlich
 ovládat a správně používat tvary slovesa „lassen“ v perfektu
 vytvořit nepřímé otázky a
aplikovat je
 vytvořit účelovou větu, rozpoznat větu účelovou v textu
 aplikovat tři způsoby vyjádření
účelu
 rozpoznat rozdíl mezi zájmeny
derselbe, der gleiche
 rozpoznat podvojné spojky
v textu
 ovládat předložky s 2.pádem
 používat předložky s časem
 znát základní předl.vazby
 pochopit skloňování slabých
pod.jmen
 rozpoznat věty časové, uvědomit si rozdíl mezi spojkami
bis – wenn
 užívat zvratná zájmena odpovídající českému zájmenu „si“
 uvědomit si rozdíl mezi zvratným zájmenem einander a
zvratným slovesem
 správně tvořit slovosled ve
větách se dvěma předměty
 zvládnout vedlejší věty po
spojce bevor

 rozumět psaným a mluveným
textům v rozsahu daných témat
 chápat rozdíly mezi jednotlivými frekvenčními příslovci a
umět je správně určit jejich postavení ve větě
 přečíst a umět správně vyjádřit
časové údaje
 správně používat výrazy to,
past, quarter, half a předložku
at ve spojení s časovými údaji
 reprodukovat monolog na téma
„příroda a životní prostředí“ a
„roční období a počasí“
 porozumět předpovědi počasí
 popsat rozdíly mezi ročními
obdobími v jednotlivých zemích
 v konverzaci použít jednoduché věty popisující počasí
 s pomocí písemných podkladů
a map podat základní informace o geografii SRN
 ovládat základní slovní zásobu
týkající se ochrany životního
prostředí
 se orientovat v problematice

Věty účelové
Derselbe, der gleiche
Podvojné spojky
Předložky se 2.pádem
Vyjádření času
Předložkové vazby příd. a
pod.jmen
Slabé skloňování pod.jmen
rodu mužského
Věty časové – während, bis
Zvratná slovesa se zvratným
zájmenem ve 3.pádu
Zvratné zájmeno vespolné
Pořádek slov ve větě se dvěma
předměty
Věty časové – bevor

Běžné konverzační téma
Příroda a životní prostředí
Počasí a roční období
Geografie Německa
Ochrana životního prostředí
Dovolená, cestování
Němci v zahraničí a cizinci
v SRN, práce v zahraničí
Zprávy, politika a historie
Staří lidé a jejich role ve společnosti, stárnutí společnosti
Literatura, četba knih
Geografie Německa
Ochrana životního prostředí
Dovolená, cestování
Němci v zahraničí a cizinci
v SRN, práce v zahraničí
Zprávy, politika a historie
Staří lidé a jejich role ve společnosti, stárnutí společnosti
Literatura, četba knih

40


 Informační a komunikační technologie
 Člověk a životní
prostředí
 Člověk a svět práce
 Člověk
v demokratické společnosti
 Projekt: Ochrana ŽP
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životního prostředí, jednoduše
sdělit svůj postoj k životnímu
prostředí, hovořit o způsobech
nakládání s odpady
sestavit dialog na téma „moje
dovolená“, reprodukovat zážitky z dovolené
dovést říci, co je třeba vše vyřídit, než odjede na dovolenou,
pojmenovat cestovní doklady
seznámit se s životem cizinců
a s problematikou vystěhovalectví na základě textu
používat slovní zásobu týkající
se historie Německa, dvou
německých států 1949-1990,
jednoduše hovořit o historických událostech a problematice spojení a politických stran
v SRN, popsat volební systém
v SRN a ČR
seznámit se s problematikou
starých lidí, s důsledky stárnutí
společnosti
sdělit výhody a nevýhody života v domově důchodců
přečíst text „Železná svatba“ a
vyhledat požadované informace v textu, pohovořit o vztazích mezi lidmi
vytvořit si slovní zásobu
k tématu literatura, reprodukovat monolog na téma “Moje
oblíbená kniha", vyjádřit názor
na knihu


 popsat perspektivy studovaného oboru v České republice

3. Odborné konverzační
téma
Perspektivy studovaného oboru v České republice

16

 Informační a komunikační technologie
 Člověk a svět práce
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Anglická konverzace
Obecný cíl
Tato učební osnova bude sloužit pro výuku nepovinného předmětu Anglická konverzace. Navážeme na vědomosti a kompetence, které si žáci osvojili v hodinách Anglického jazyka. Hlavním cílem výuky je dosažení výstupní úrovně znalostí B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a získání dovedností
požadovaných při státní maturitní zkoušce.
Charakteristika učiva
Vychází z RVP 26-41-L/01, Mechanik-Elektronik, Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce.
Hodnocení výsledků
Hodnocení žáků bude probíhat podle Klasifikačního řádu školy známkami v rozmezí 1 až 5. Při zjišťování úrovně znalostí se bude vycházet z výsledků dílčích písemných prací, pololetních písemných prací, projektů a různých forem ústního zkoušení. Při stanovování konečné známky bude zohledněn i přístup žáka ke studiu, aktivita
v hodinách, zájem o předmět, schopnost týmové práce a míra podílu na ní apod.
Učitel bude kritéria jednotlivých dílčích zkoušek vypracovávat tak, aby byla hodnocena nejen schopnost používat aktuálně probrané jazykové prostředky, ale také porozumění písemnému a slyšenému textu a písemný a ústní
projev. Zkoušení se bude přizpůsobovat metodám, využívaným při mezinárodně uznaných jazykových zkouškách a při připravovaných státních maturitních zkouškách. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami budou
hodnoceni podle doporučení pověřeného psychologa, speciálního pedagoga, eventuálně lékaře a v souladu
s platnými předpisy.
Budeme dbát o to, aby ověřování znalostí plnilo nejen hodnotící, ale i diagnostickou funkci a aby tak učiteli
poskytlo komplexní přehled o celkovém zvládnutí učiva ve třídě, a tím i podklady pro další práci.
Pojetí předmětu
Předmět Anglická konverzace je součástí všeobecného vzdělávání.
Metodika výuky
Výuka bude orientována na osvojení potřebných recepčních (četba, poslech) i produktivních (mluvený a psaný
projev) komunikativních kompetencí:
 práce se slovníkem v knižní i elektronické podobě, schopnost základní aplikace odborných slovníků, základní seznámení s monolinguálními slovníky
 zvládnutí hlavních strategií efektivního čtení cizojazyčného textu a práce s ním, schopnost rozpoznat ve
složitějším textu základní informace, dovednost přeložení jednoduššího textu
 porozumění cizojazyčnému projevu učitele, porozumění jednoduchým nahrávkám projevu rodilého mluvčího
 produkce různých typů písemných textů, schopnost posouzení charakteru písemnosti a tomu odpovídající
volba vhodných vyjadřovacích prostředků
 schopnost verbální komunikace v rozsahu témat stanovených v RVP pro daný obor, schopnost orientace
v typech komunikativních situací a volby odpovídajícího způsobu komunikace, schopnost vyjádřit jednoduše pocit, náladu, názor, potřebu apod.
 proaktivní transfer ve směru aplikace dovedností z českého jazyka (případně z dalšího cizího jazyka) ve
výuce a užití cizího jazyka
 aktivní zájem o kulturní tradice, životní způsob, mentalitu a hodnoty v jiných kulturních oblastech
s mimořádným akcentem na anglicky mluvící země
 základní orientace v geografických podmínkách daných zemí
 schopnost pracovat individuálně i ve skupinách s literaturou (učebnice, knihy, časopisy), s internetem a
s dalšími elektronickými médii


Vzdělávací obsah
4. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 64 (2)
Výsledky vzdělávání
 Žák je veden k tomu, aby byl
schopen:
 sdělit vlastní názor na jednoduché konkrétní záležitosti,
zdůvodnit jednoduchým způsobem příčiny, aktivity, pop-

Učivo

Počet
hodin

Tvorba písemného textu

16

Průřezové téma
Typy textů
Poznámky
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psat osoby, věci události, děje
 používat nekomplikované věty
a souvětí, udržovat jednoduchý sled myšlenek, organizovat jednoduše myšlenky v textu, používat běžné prostředky
textové návaznosti
 s ohledem na požadovaný slohový útvar napsat srozumitelná sdělení a obsahově i jazykově nekomplikované souvislé
texty, ve kterých jsou informace a myšlenky vyjádřeny dostatečně jasně a přesně, adekvátně záměru (zadání)
 dodržet formální náležitosti
odpovídajících danému typu
textu a které jsou v souladu s
běžnými pravidly výstavby
požadovaného typu textu
 odlišit formální a neformální
styl
 psát osobní dopisy popisující
zážitky a dojmy
 popsat místo, cestu, věc, osobu, zážitek, událost, zkušenost,
děj apod.
 popsat a/nebo přestavit sebe i
druhé
 popsat pocity a reakce, např.
libost/nelibost,
souhlas/nesouhlas,
překvapení,
obavu
 vyjádřit vlastní myšlenky,
úmysl, přání, žádost, prosbu,
nabídku, pozvání, doporučení
apod.
 zdůvodnit
určité
činnosti
a/nebo skutečnosti
 vysvětlit problém a/nebo navrhnout řešení problému, vysvětlit co považuje za důležité
 sdělit specifické informace a
zprávy nebo požádat o specifické informace
 shrnout a/nebo využít předložené faktografické informace
 zeptat se na názor, postoj, pocity, problém apod.
 Zodpovědět jednoduché dotazy

 poskytnout souvislý ústní projev
 srozumitelně a dostatečně plynule komunikovat
 dostatečně přesně vyjadřovat
nekomplikovaná sdělení
 jednoduše formulovat a prezentovat lineární sled myšle-

Konverzace, ústní komunikace

16
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nek s dostatečně rozvinutou
argumentací
komunikovat
přiměřeně
správně ve známých kontextech
zodpovědět otázky, popsat, porovnat, poskytnout informace
o sobě nebo druhých
udržovat a ukončit rozhovor,
vyzvat partnera ke komunikaci, reagovat na situaci, zodpovědět dotazy, zjistit informace,
udílet pokyny, ujistit se,
popsat místo, cestu, věc, osobu, činnost, událost, zkušenost
apod.
Poskytnout nekomplikované
informace a s omezenou přesností složitější informace
uvést podrobnosti, porovnat
různé alternativy, shrnout informace
vyjádřit myšlenky, přesvědčení, pocity, sny, naděje, názor
např. na pořad, událost, své
rakce, plány, jednání a stručně
je zdůvodnit
vyjádřit souhlas/nesouhlas s
jednáním
vysvětlit, co považuje za důležité, proč něco přestavuje problém
rozpoznat téma
pochopit hlavní myšlenku
pochopit záměr/názor mluvčího
postihnout hlavní body, specifické informace
porozumět orientačním pokynům, jednoduchým technickým informacím k předmětům
každodenní potřeby
pochopit hlavní myšlenku,
rozpoznat hlavní závěry textu
pochopit záměr a/nebo názor
autora, vypravěče či postav
porozumět přáním a/nebo pocitům autora, vypravěče či postav
rozpoznat hlavní body
porozumět popisu událostí,
výstavbě textu
vyhledat specifické informace
shromáždit specifické informace z různých částí textu či z
více krátkých textů
porozumět jednoduchým návodům, předpisům, značením,
nápisům, pokynům apod.
odhadnout význam neznámých

Porozumění slyšenému textu

16

Porozumění čtenému textu

16
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výrazů
 rozpoznat, zda text obsahuje
relevantní informace
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Německá konverzace
Obecný cíl
Tato učební osnova bude sloužit pro výuku nepovinného předmětu Německá konverzace. Navážeme na vědomosti a kompetence, které si žáci osvojili v hodinách Německého jazyka. Hlavním cílem výuky je dosažení
výstupní úrovně znalostí B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a získání dovedností
požadovaných při státní maturitní zkoušce.
Charakteristika učiva
Vychází z RVP 26-41-L/01, Mechanik-Elektrotechnik, Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce.
Hodnocení výsledků
Hodnocení žáků bude probíhat podle Klasifikačního řádu školy známkami v rozmezí 1 až 5. Při zjišťování úrovně znalostí se bude vycházet z výsledků dílčích písemných prací, pololetních písemných prací, projektů a různých forem ústního zkoušení. Při stanovování konečné známky bude zohledněn i přístup žáka ke studiu, aktivita
v hodinách, zájem o předmět, schopnost týmové práce a míra podílu na ní apod.
Učitel bude kritéria jednotlivých dílčích zkoušek vypracovávat tak, aby byla hodnocena nejen schopnost používat aktuálně probrané jazykové prostředky, ale také porozumění písemnému a slyšenému textu a písemný a ústní
projev. Zkoušení se bude přizpůsobovat metodám, využívaným při mezinárodně uznaných jazykových zkouškách a při připravovaných státních maturitních zkouškách. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami budou
hodnoceni podle doporučení pověřeného psychologa, speciálního pedagoga, eventuálně lékaře a v souladu
s platnými předpisy.
Budeme dbát o to, aby ověřování znalostí plnilo nejen hodnotící, ale i diagnostickou funkci a aby tak učiteli
poskytlo komplexní přehled o celkovém zvládnutí učiva ve třídě, a tím i podklady pro další práci.
Pojetí předmětu
Předmět Německá konverzace je součástí všeobecného vzdělávání.
Metodika výuky
Výuka bude orientována na osvojení potřebných recepčních (četba, poslech) i produktivních (mluvený a psaný
projev) komunikativních kompetencí:
 práce se slovníkem v knižní i elektronické podobě, schopnost základní aplikace odborných slovníků, základní seznámení s monolinguálními slovníky
 zvládnutí hlavních strategií efektivního čtení cizojazyčného textu a práce s ním, schopnost rozpoznat ve
složitějším textu základní informace, dovednost přeložení jednoduššího textu
 porozumění cizojazyčnému projevu učitele, porozumění jednoduchým nahrávkám projevu rodilého mluvčího
 produkce různých typů písemných textů, schopnost posouzení charakteru písemnosti a tomu odpovídající
volba vhodných vyjadřovacích prostředků
 schopnost verbální komunikace v rozsahu témat stanovených v RVP pro daný obor, schopnost orientace
v typech komunikativních situací a volby odpovídajícího způsobu komunikace, schopnost vyjádřit jednoduše pocit, náladu, názor, potřebu apod.
 proaktivní transfer ve směru aplikace dovedností z českého jazyka (případně z dalšího cizího jazyka) ve
výuce a užití cizího jazyka
 aktivní zájem o kulturní tradice, životní způsob, mentalitu a hodnoty v jiných kulturních oblastech
s mimořádným akcentem na německy mluvící země
 základní orientace v geografických podmínkách daných zemí
 schopnost pracovat individuálně i ve skupinách s literaturou (učebnice, knihy, časopisy), s internetem a
s dalšími elektronickými médii


Vzdělávací obsah
4. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 64 (2)
Výsledky vzdělávání
 Žák je veden k tomu, aby byl
schopen:
 sdělit vlastní názor na jednoduché konkrétní záležitosti,
zdůvodnit jednoduchým způsobem příčiny, aktivity, popsat

Učivo

Počet
hodin

Tvorba písemného textu

16

Průřezové téma
Typy textů
Poznámky
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osoby, věci události, děje
 používat nekomplikované věty
a souvětí, udržovat jednoduchý sled myšlenek, organizovat jednoduše myšlenky v textu, používat běžné prostředky
textové návaznosti
 s ohledem na požadovaný slohový útvar napsat srozumitelná sdělení a obsahově i jazykově nekomplikované souvislé
texty, ve kterých jsou informace a myšlenky vyjádřeny dostatečně jasně a přesně, adekvátně záměru (zadání)
 dodržet formální náležitosti
odpovídajících danému typu
textu a které jsou v souladu s
běžnými pravidly výstavby
požadovaného typu textu
 odlišit formální a neformální
styl
 psát osobní dopisy popisující
zážitky a dojmy
 popsat místo, cestu, věc, osobu, zážitek, událost, zkušenost,
děj apod.
 popsat a/nebo přestavit sebe i
druhé
 popsat pocity a reakce, např.
libost/nelibost,
souhlas/nesouhlas,
překvapení,
obavu
 vyjádřit vlastní myšlenky,
úmysl, přání, žádost, prosbu,
nabídku, pozvání, doporučení
apod.
 zdůvodnit
určité
činnosti
a/nebo skutečnosti
 vysvětlit problém a/nebo navrhnout řešení problému, vysvětlit co považuje za důležité
 sdělit specifické informace a
zprávy nebo požádat o specifické informace
 shrnout a/nebo využít předložené faktografické informace
 zeptat se na názor, postoj, pocity, problém apod.
 Zodpovědět jednoduché dotazy
 poskytnout souvislý ústní projev
 srozumitelně a dostatečně plynule komunikovat
 dostatečně přesně vyjadřovat
nekomplikovaná sdělení
 jednoduše formulovat a prezentovat lineární sled myšlenek s dostatečně rozvinutou

Konverzace, ústní komunikace
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argumentací
 komunikovat
přiměřeně
správně ve známých kontextech
 zodpovědět otázky, popsat, porovnat, poskytnout informace
o sobě nebo druhých
 udržovat a ukončit rozhovor,
vyzvat partnera ke komunikaci, reagovat na situaci, zodpovědět dotazy, zjistit informace,
udílet pokyny, ujistit se,
 popsat místo, cestu, věc, osobu, činnost, událost, zkušenost
apod.
 Poskytnout nekomplikované
informace a s omezenou přesností složitějsší informace
 uvést podrobnosti, porovnat
různé alternativy, shrnout informace
 vyjádřit myšlenky, přesvědčení, pocity, sny, naděje, názor
např. na pořad, událost, své
rakce, plány, jednání a stručně
je zdůvodnit
 vyjádřit souhlas/nesouhlas s
jednáním
 vysvětlit, co považuje za důležité, proč něco přestavuje problém

 rozpoznat téma
 pochopit hlavní myšlenku
 pochopit záměr/názor mluvčího
 postihnout hlavní body, specifické informace
 porozumět orientačním pokynům, jednoduchým technickým informacím k předmětům
každodenní potřeby
 pochopit hlavní myšlenku,
rozpoznat hlavní závěry textu
 pochopit záměr a/nebo názor
autora, vypravěče či postav
 porozumět přáním a/nebo pocitům autora, vypravěče či postav
 rozpoznat hlavní body
 porozumět popisu událostí,
výstavbě textu
 vyhledat specifické informace
 shromáždit specifické informace z různých částí textu či z
více krátkých textů
 porozumět jednoduchým návodům, předpisům, značením,
nápisům, pokynům apod.
 odhadnout význam neznámých

Porozumění slyšenému textu

16

Porozumění čtenému textu

16
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výrazů
 rozpoznat, zda text obsahuje
relevantní informace
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Občanská nauka
Celková hodinová dotace: 2 – 0 – 0 – 1
Platí od: 1. 9. 2010
Ukončení platnosti: 31. 8. 2013
Obecný cíl
Občanská nauka je nedílnou součástí společenskovědního vzdělávání. Navazuje na znalosti a dovednosti žáků,
které získali v základním vzdělávání. Tyto schopnosti v průběhu studia upevňují, ale především prohlubují.
Žáci se seznámí se společenskými, hospodářskými, politickými a kulturními aspekty současného života,
s psychologickými, etickými kontexty mezilidských vztahů. Tyto získané znalosti a dovednosti umějí využít
v praktickém životě.
Předmět úzce spolupracuje s dalšími vyučovacími předměty, využívá mezipředmětových vztahů.
Občanská nauka vede žáky k pozitivnímu ovlivnění jejich hodnotové orientace tak, aby se stali v životě slušnými lidmi a informovanými aktivními občany demokratického státu. Vede žáky k odpovědnosti vůči sobě i společnosti. Kultivuje jejich historické vědomí, a tak je učí hlouběji rozumět současnému dění, učí je uvědomovat si
vlastní identitu, kriticky myslet, nenechat se manipulovat a co nejvíce porozumět světu, v němž žijí.
Charakteristika učiva
Učivo je rozděleno do tematických celků:
Člověk jako jedinec
Člověk v lidském společenství
Člověk jako občan
Člověk a právo
Soudobý svět
Člověk a svět (praktická filozofie)
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
 využívat svých společenskovědních vědomostí a dovedností v praktickém životě
 získávat a hodnotit informace z různých zdrojů
 formulovat věcně, pojmově a formálně správně své názory na sociální, politické, praktické ekonomické a
etické otázky, náležitě je podložit argumenty, debatovat o nich s partnery
 jednat odpovědně a přijímat odpovědnost za své rozhodnutí a jednání; žít čestně
 cítit potřebu občanské aktivity, vážit si demokracie a svobody, usilovat o její zachování a zdokonalování;
preferovat demokratické hodnoty a přístupy před nedemokratickými, vystupovat proti korupci a kriminalitě, jednat v souladu s humanitou a vlastenectvím, s demokratickými občanskými postoji, respektovat lidská práva, chápat meze lidské svobody a tolerance, jednat odpovědně a solidárně
 kriticky posuzovat skutečnost kolem sebe, přemýšlet o ní, tvořit si vlastní úsudek, nenechat se manipulovat
 uznávat, že lidský život je vysokou hodnotou, a proto je třeba si ho vážit a chránit jej
 na základě vlastní identity ctít identitu jiných lidí, považovat je za stejně hodnotné jako sebe sama – tedy
oprostit se ve vztahu k jiným lidem od předsudků a předsudečného jednání, intolerance, rasismu, etnické,
náboženské a jiné nesnášenlivosti
 cílevědomě zlepšovat a chránit životní prostředí, jednat v duchu udržitelného rozvoje
 vážit si hodnot lidské práce, jednat hospodárně, neničit hodnoty, ale pečovat o ně, snažit se zanechat po
sobě něco pozitivního pro vlastní blízké lidi i pro širší komunitu
 chtít si klást v životě praktické otázky filozofického a etického charakteru a hledat na ně v diskuzi s jinými
lidmi i se sebou samým odpovědi
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Žáci budou hodnoceni známkami dle pravidel Hodnocení výsledků vzdělávání žáků, které je součásti školního
řádu školy, minimálně dvakrát za pololetí, buď písemnou, či ústní formou. Součástí hodnocení bude také vypracování projektů a jejich prezentace, kde bude brán zřetel na jejich aktivní přístup v rámci projektové činnosti.
Nedílnou součástí hodnocení vyučovacího předmětu bude celkový přístup žáků k probíraným tématům a předmětu jako celku. Důležitou roli hraje orientace žáka v aktuálním společenském dění, úroveň vyjadřování a
schopnost logické argumentace.
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Pojetí výuky
Předmět Občanská nauka je řazen do dvou ročníků (2 - 0 - 0 - 1).
Látka je koncipována do šesti tematických celků. Do prvního ročníku jsou zařazeny tematické celky Člověk jako
jedinec a Člověk v lidském společenství, které se zabývají pochopením člověka jako individua a procesem začlenění člověka do společnosti. Dále je kladen důraz na otázku politického života společnosti a participace
v něm, a to v tematických celcích Člověk jako občan a Člověk a právo. Do čtvrtého ročníku jsou zařazeny tematické celky Soudobý svět a Člověk a svět, jejichž náplní je poznat členitost a rozmanitost soudobého světa;
v druhém tematickém celku bude kladen důraz na otázky z oblasti praktické filozofie.
Metodika výuky
Výuka probíhá nejen formou frontálního, skupinového a projektového vyučování, ale i prostřednictvím diskuzí,
exkurzí, her a soutěží, problémových úkolů a prezentací ve třídě. Nedílnou součástí vyučovacího procesu je i
využívání informačních a komunikačních technologií.
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat
 V předmětu Občanská nauka jsou rozvíjeny následující klíčové kompetence:
 kompetence k učení
 kompetence k řešení problému
 komunikativní kompetence
 personální a sociální kompetence
 občanské kompetence a kulturní povědomí
 kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
 kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
 V předmětu jsou realizována tato průřezová témata:
 Občan v demokratické společnosti
 Člověk a svět práce

Vzdělávací obsah
1. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 66 (2)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 porozumět smyslu a významu
výchovy k občanství

 charakterizovat psychologii jako vědní disciplínu
 charakterizovat základní disciplíny, které využívají znalostí
psychologie
 shrnout a rozlišit biologické a
sociální determinanty lidské
psychiky
 vymezit a charakterizovat jednotlivé etapy lidského života
 objasnit, na čem závisí efektivnost učení
 orientovat se ve školské soustavě ČR
 charakterizovat jednotlivé typy
temperamentu
 na konkrétním příkladě rozpoznat projevy lidí různého temperamentu
 seznámit se se základními náročnými životními situacemi
člověka – příčiny a možnosti
předcházení
 popsat základní relaxační techniky

Úvod do předmětu

Člověk jako jedinec
Úvod do psychologie
Osobnost člověka
Etapy lidského života
Učení, rozvoj osobnosti a sebevýchova
Schopnosti, temperament, charakter
Náročné životní situace
Psychohygiena

Počet
hodin
1

Poznámky

15
Občan
v demokratické
společnosti
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 popsat sociologii jako vědní
disciplínu
 charakterizovat typy společnosti
a současnou českou společnost,
její etnické a sociální složení
 vysvětlit význam procesu socializace
 na příkladu demonstrovat, jak
mohou ovlivňovat sociální skupiny chování člověka
 vymezit hlavní funkce rodiny a
vztahy v ní
 rozlišit a charakterizovat sociální útvary
 na konkrétních příkladech objasnit sociální rozdíly ve společnosti (sociální nerovnost a
chudoba a postupy řešení sociálních problémů), vysvětlit pojem
gender,
posoudit
v praktickém životě porušování
rovnosti pohlaví
 vysvětlit rozdíl mezi vztahy
formálními a neformálními
 vysvětlit pojem verbální a neverbální komunikace
 prakticky prokázat znalost základů etikety
 objasnit pojem asertivní chování
 popsat sociální deviace, na příkladech vyložit, v čem tkví jejich hlavní nebezpečnost
 rozlišit pravidelné a nepravidelné příjmy a výdaje; sestavit a
řešit rozpočet domácnosti
 navrhnout způsoby využití volných finančních prostředků
 vybrat nejvýhodnější úvěrový
produkt a zdůvodnit své rozhodnutí
 posoudit služby nabízené peněžními ústavy
 adekvátně reagovat na negativní
projevy v kolektivu
 orientovat se v získaných informacích

 porozumět smyslu a významu
výchovy k občanství
 vysvětlit základní politologické
pojmy
 na příkladech rozlišit hlavní
hodnoty a rizika ohrožení demokracie (korupce, kriminalita…)
 kriticky přistupovat k masmédiím

a vhodně je využívat
 zdůvodnit dělbu státní moci,

17

Člověk v lidském společenství
Vznik, vývoj, typy společnosti
Současná česká společnost, společenské vrstvy, elity a jejich úloha
Socializace jedince ve společnosti
Společenské skupiny
Sociální role, pozice
Rodina a její funkce ve společnosti
Vztahy a problémy soudobé rodiny
Postavení mužů a žen v rodině a ve
společnosti
Komunita, dav, veřejnost
Sociální nerovnost a chudoba
v současné společnosti
Sociální vztahy
Sociální komunikace
Základy slušného chování
Etiketa v praxi
Asertivita
Sociální normy a deviantní chování
Šikana
Drogy
Majetek a jeho nabývání, rozhodování
o finančních záležitostech jedince a
rodiny, rozpočtu domácnosti, zodpovědné hospodaření
Řešení krizových finančních situací,
sociální zajištění občanů
Práce s informacemi

Člověk jako občan
Stát a občan
Formy státu
Formy vlády
Základní hodnoty a principy demokracie
Svobodný přístup k informacím, kritický přístup k médiím a maximální
využití jejich potenciálu
Politický systém v ČR
Charakteristika českého ústavního
systému, lidská práva, práva dětí
Formy státní moci

Projekt: Drogy

17

Občan
v demokratické
společnosti
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popsat hlavní subjekty v ČR
 popsat základní články správy
v ČR a na příkladech rozlišit
pravomoci orgánů státní správy
a samosprávy
 vysvětlit funkci Ústavy a doložit, co vymezuje; objasnit význam práv a svobod a popsat
způsoby na obhajobu ohrožených lidských práv
 rozlišit jednotlivé politické strany v ČR a jejich politickou orientaci
 vysvětlit podstatu a funkci voleb
 orientovat se v úloze vybraných
společenských organizací a hnutí; uvést příklady občanské aktivity ve svém regionu
 debatovat o pozitivech a problémech multikulturního soužití; objasnit příčiny migrace lidí
 vysvětlit, jaké projevy je možné
nazvat politickým radikalismem
či extremismem; vysvětlit, proč
je nepřijatelné propagovat hnutí
omezující práva a svobody jiných lidí

 objasnit roli práva v životě člověka
 popsat a vysvětlit právní řád a
soustavu soudů v ČR a činnost
policie, soudů, advokacie a notářství
 na příkladech charakterizovat a
rozlišit důležitá právní odvětví
(popsat závazky vyplývající
z běžných smluv; hájit spotřebitelské zájmy; popsat práva a
povinnosti mezi dětmi a rodiči,
mezi manželi; objasnit postupy
vhodného chování, stane-li se
obětí nebo svědkem jednání, jako je lichva, korupce, šikana
atp.)
 orientovat se v základních právních dokumentech
 třídit a získané poznatky aplikovat v praktickém životě

Struktura státní správy a samosprávy
Politika – politické strany, politické
ideologie
Politické volby
Občanská společnost, občanská participace
Rasy, etnika, národy a národnosti;
majorita a minority ve společnosti,
multikulturní soužití; migrace, migranti, azylanti
Politický radikalismus a extremismus,
současná česká extremistická scéna a
její symbolika, mládež a extremismus

Člověk a právo
Právo a spravedlnost, právní stát
Právo jako systém norem – právní řád,
právní ochrana občanů, právní vztahy
Systém soudů v ČR, notáři, advokáti,
soudci
Občanské právo
Rodinné právo
Trestní právo
Pracovní právo
Obchodní právo
Správní řízení

14

Opakování učiva

2

Projekt: Pracovní
právo

4. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 32 (1)
Výsledky vzdělávání
Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 porozumět smyslu a významu
výchovy k občanství

Učivo
Úvod do předmětu

Počet
hodin
1

Poznámky
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 charakterizovat geografické a
ekonomické postavení ČR ve
světě a v Evropě
 rozčlenit soudobý svět na civilizační sféry a civilizace; vysvětlit konflikty soudobého světa a
nastínit možné perspektivy řešení
 vysvětlit význam péče o kulturní hodnoty, význam vědy a
umění
 charakterizovat podstatu evropské integrace a dezintegrace
 uvést konkrétní příklady projevů globalizace
 charakterizovat světová náboženství
 objasnit funkci víry a náboženství v životě člověka
 chápat, v čem jsou nebezpečné
náboženské sekty a náboženský
fundamentalismus
 porovnat, v čem se mohou lidé
vyznávající různá náboženství
shodnout (zejména v ČR)
 sledovat aktuální světové dění
 zaujímat
vlastní
postoj
k problémům ve světě
 popsat vznik filozofie
 porozumět základním filozofickým pojmům
 roztřídit filozofické otázky do
filozofických disciplín
 postihnout smysl etiky pro život
člověka
 definovat etiku a vymezit její
předmět
 na konkrétní situaci vymezit
mravní povinnosti člověka
 objasnit, jak probíhá mravní
rozhodování člověka a na jakých faktorech závisí
 na příkladu konkrétní situace
ilustrovat, jak lze chápat pocit a
pojem viny
 charakterizovat úlohu svědomí
v lidském jednání
 na různých životních situacích
rozlišit mravné a nemravné, morální a nemorální z hlediska
obecně uznávaných principů
mravnosti a morálky
 demonstrovat na filozofických
textech názorovou diferenciaci
různých přístupů k morálním
hodnotám, normám a cílům

Soudobý svět
Postavení ČR ve světě a v Evropě
Velmoci, vyspělé státy, rozvojové
země a jejich problémy; konflikty
v soudobém světě
Hmotná a duchovní kultura, UNESCO
Integrace a dezintegrace
Civilizační sféry a kultury
Globalizace a globální problémy
Funkce a činnost OSN
Funkce a činnost NATO
EU - vznik, skladba ,cíle
Orgány EU
Víra a ateizmus
Náboženství a církve
Světová náboženství
Monoteistická náboženství
Náboženská hnutí a sekty
Náboženský fundamentalismus, extremismus, fanatismus a terorismus

17

Člověk a svět
Filozofie - pojmový aparát
Základní filozofické otázky
Filozofická etika
Etika - základní pojmy
Morální jednání člověka, mravní hodnoty a normy, mravní rozhodování a
odpovědnost
Sebevražda, trest smrti
Rodina - plánované těhotenství, interrupce, rozvody
Čas - život spolu ne vedle sebe;
rozhodování - asertivita
Domácí násilí, pronásledování
Péče o staré lidi, eutanazie
Azyl, charita
Masmédia a jejich funkce, konzum,
reklama, paparazzi, kamery
Ekologická etika

13

Člověk a svět
práce
Projekt: UNESCO

Projekt: Náboženství
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 třídit a získané poznatky aplikovat v praktickém životě

Opakování učiva

1
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Dějepis
Celková hodinová dotace: 2 – 0 – 0 - 0
Platí od: 1. 9. 2010
Ukončení platnosti: 31. 8. 2013
Obecný cíl
Dějepis je nezbytnou součástí společenskovědního vzdělávání nejen ve studijních oborech odborného školství.
Podílí se na začleňování žáka do společnosti a na vytváření jeho historického vědomí. Systematizuje různorodé
historické informace, se kterými se žák v průběhu života setkává, uvádí je do souvislostí a dobového kontextu.
Významně ovlivňuje jeho morální a občanské postoje, učí samostatnému a kritickému myšlení, čímž zabraňuje
manipulovatelnosti jeho osobností. Směřuje k vytváření pozitivních hodnot. Na základě poznání minulosti jej učí
porozumět dnešku. Směřuje k vlastenectví, toleranci a smířlivosti. Vede k úctě k lidskému životu a životnímu
prostředí.
Dějepisné vyučování na středním stupni vzdělávání navazuje na znalosti získané na základní škole, doplňuje je a
rozvíjí úměrně věku a získaným zkušenostem.
Dějepis spolupracuje s dalšími vyučovacími předměty – odtud se odvíjejí mezipředmětové vztahy nejen mezi
všeobecně vzdělávacími předměty, ale i předměty odbornými.
Charakteristika učiva
Dějepisné učivo tvoří výběr z obecných a českých dějin. Jsou vybrány důležité historické pojmy a včleněny do
chronologicky řazeného učiva.
Dějepisné učivo je rozděleno do těchto tematických celků:
Poznávání dějin a jejich význam
Pravěk
Starověk
Středověk - raný středověk
- vrcholný středověk
- pozdní středověk
Novověk - raný novověk 16.-18. století
- novověk 19. století
- novověk 20. století
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
 využívat svých dějepisných vědomostí a dovedností v praktickém životě
 získávat a kriticky hodnotit informace z různých zdrojů
 jednat odpovědně a žít čestně
 projevovat občanskou aktivitu, vážit si demokracie a svobody, preferovat demokratické hodnoty a přístupy
před nedemokratickými, vystupovat proti korupci a kriminalitě, jednat v souladu s humanitou a vlastenectvím, s demokratickými občanskými postoji, respektovat lidská práva, chápat meze lidské svobody a tolerance, jednat odpovědně a solidárně
 přemýšlet o skutečnosti kolem sebe, tvořit si vlastní úsudek, nenechat se manipulovat
 uznávat, že lidský život je vysokou hodnotou, a proto je třeba si ho vážit a chránit jej
 na základě vlastní identity ctít identitu jiných lidí, považovat je za stejně hodnotné jako sebe sama – tedy
oprostit se ve vztahu k jiným lidem od předsudků, netolerantního jednání a nesnášenlivosti
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Hodnocení výsledků bude prováděno známkami dle pravidel Hodnocení výsledků vzdělávání žáků, které je
součásti školního řádu školy, nejméně dvakrát za pololetí, a to buď ústně, nebo písemně, přičemž je preferována
ústní forma. Součástí hodnocení je také aktivní přístup žáka k probíranému tématu a předmětu jako takovému.
Velmi důležitá je schopnost logické argumentace, schopnost jasného a přehledného souvislého vyjadřování a
samostatného myšlení. Součástí hodnocení bude rovněž podíl žáka na projektech, ať už samostatných, nebo
skupinových. Rovněž vedení poznámek je součástí hodnocení.
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Pojetí výuky
Dějepis je zařazen do prvního ročníku – 2 hodiny týdně. Důraz je kladen na osvojení základních údajů a pojmů a
následně na jejich využití v přemýšlení a diskuzích o dějích minulých i o současnosti. Suma teoretických poznatků je chápána jako nástroj kultivace žákova historického vědomí, ale také morálních a občanských postojů.
Metodika výuky
Ve výuce bude využito téměř všech metod – je zapotřebí žáka motivovat a vzbudit u něj zájem o předmět. Základní metodou zůstává výklad, ovšem vhodně doplňován samostatnou individuální a skupinovou prací, řešením
problémových otázek, případných projektů. Budou využity rozhovor, řízený rozhovor i diskuze, dále pak hry a
soutěže. Případně je možno využít exkurzí. Velký důraz je kladen na práci s informačními a komunikačními
technologiemi, samostatné vyhledávání informací a jejich kritické zhodnocení.
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat
 V předmětu Dějepis jsou rozvíjeny následující klíčové kompetence:
 kompetence k učení
 kompetence k řešení problému
 komunikativní kompetence
 personální a sociální kompetence
 občanské kompetence a kulturní povědomí
 kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
 V předmětu jsou realizována tato průřezová témata:
 Občan v demokratické společnosti
 Informační a komunikační technologie

Vzdělávací obsah
1. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 66 (2)
Výsledky vzdělávání
 Žák je veden k tomu, aby byl
schopen:

 objasnit význam a smysl poznávání dějin a různou variabilitu jejich výkladů
 periodizovat dějiny z různých
pohledů
 popsat vznik a vývoj člověka,
počátek lidských dějin a s nimi
spojené mezníky

 uvést příklady kulturního přínosu
starověkých civilizací, počínaje
orientálními despociemi, přes antiku po 5. stol. n. l.
 charakterizovat judaismus a křesťanství

 charakterizovat jednotlivé etapy
středověku
 popsat základní mezníky a revoluční změny v daných obdobích
 vysvětlit kulturní a zejména myšlenkový přínos těchto období
(románská, gotická kultura, islám, rekonquista, reformace
v českých zemích)
 vysvětlit boj za občanská i národní práva a vznik občanské

Učivo

Hodiny

Úvod do předmětu
Člověk v dějinách
Poznávání dějin a jejich význam
Význam poznávání dějin a variabilita
výkladů dějin
Periodizace dějin
Pravěk
Počátek lidských dějin
Neolitická revoluce

1
2

Starověk
Starověké orientální despocie, antika

6

Středověk a raný novověk– 16. –
18. století (raný, vrcholný, pozdní)
Základy středověké společnosti,
evropské a české dějiny tohoto období (výběr), společnost a kultura, islám
a Evropa, Evropa a Tataři, kolonizace, urbanizace

22

Novověk - 19. století
Velké občanské revoluce – americká

13

Poznámky

Občan v demokratické společnosti

1

Projekt: Barokní
památky našeho
města
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společnosti
 objasnit vznik novodobého českého národa a jeho úsilí o emancipaci
 popsat česko-německé vztahy a
postavení Židů a Romů ve společnosti 18. a 19. století
 charakterizovat proces modernizace společnosti
 popsat evropskou koloniální expanzi

a francouzská, revoluce 1848-49
v Evropě a v českých zemích


 vyložit vztahy mezi velmocemi
na přelomu 19. a 20. stol., důsledky koloniální expanze
 popsat 1. světovou válku a její
důsledky
 popsat vznik ČSR a vývoj republiky do r. 1939,
 objasnit vývoj česko-německých
vztahů
 vysvětlit projevy a důsledky velké hospodářské krize
 vysvětlit pojmy demokracie a
diktatura, charakterizovat komunismus, fašismus a nacismus
 popsat mezinárodní vztahy mezi
první a druhou světovou válkou,
rozpad ČSR
 popsat 2. světovou válku a její
důsledky, objasnit cíle válčících
stran, válečné zločiny a holocaust
 objasnit postavení českého národa v době okupace
 vyložit uspořádání světa po 2.
světové válce a jeho důsledky pro
ČSR
 popsat projevy a důsledky studené války
 charakterizovat odlišný vývoj
v západním a východním bloku
 popsat vývoj ČSR v období komunistického režimu spolu se
změnami v celém komunistickém
bloku
 popsat vývoj ve vyspělých demokraciích a vývoj evropské integrace
 objasnit problémy třetího světa a
proces dekolonizace
 vyložit rozpad sovětského bloku
a konec bipolarity Východ – Západ

Novověk 20. století
Vztahy mezi velmocemi – pokus o
revizi rozdělení světa 1. světovou
válkou, české země za světové války,
první odboj, poválečné uspořádání
světa, vývoj v Rusku

Společnost a národy – národní hnutí
v Evropě a v českých zemích, českoněmecké vztahy, postavení minorit,
dualismus v habsburské monarchii,
vznik národního státu v Německu
Modernizace společnosti – technická,
průmyslová, komunikační revoluce,
urbanizace, demografický vývoj,
evropská koloniální expanze
Modernizovaná společnost a jedinec,
sociální struktura společnosti, postavení žen, sociální zákonodárství,
vzdělání
16

Demokracie a diktatura - ČSR
v meziválečném období, totalita,
nacismus, komunismus, velká hospodářská krize, mezinárodní vztahy ve
20. a 30. letech, cesta k válce, II.
světová válka, ČSR za války, druhý
odboj, holocaust, důsledky války
Svět v blocích – poválečné uspořádání v Evropě, ve světě i u nás, studená
válka, komunistická diktatura v ČSR
a její vývoj
Demokratický svět, USA – světová
supervelmoc, sovětský blok, SSSR –
soupeřící supervelmoc
Třetí svět a dekolonizace
Konec bipolarity Východ - Západ
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 osvětlit problémy současného
globálního světa, nově vznikající
bipolarity Sever-Jih
 uvést příklady úspěchů vědy a
techniky ve 20. století

 získávat a zpracovávat informace
z různých zdrojů

 shrnout a zobecnit získané informace
 zaujmout vlastní stanovisko
k jednotlivým problémům minulosti i současnosti
 formulovat své závěry a soudy o
dějích minulých a o jejich působení na současnost

Exkurze a práce v muzeu

4

Shrnutí učiva

1

Informační a komunikační technologie

Školní vzdělávací program – Mechanik elektrotechnik

Fyzika
Celková hodinová dotace: 2-2-0-0
Platí od: 1. 9. 2010
Ukončení platnosti: 31. 8. 2013
Obecný cíl
Vyučování směřuje k tomu, aby žáci uměli využívat přírodovědných poznatků a dovedností v praktickém životě
ve všech situacích, které souvisejí s přírodovědnou oblastí, logicky uvažovat, analyzovat a řešit jednoduché
přírodovědné problémy. komunikovat, vyhledávat a interpretovat přírodovědné informace a zaujímat k nim stanovisko
Charakteristika učiva
Fyzika je součástí přírodovědného vzdělávání. Zabývá se zejména základními vlastnostmi hmotných částic a polí
a jejich interakcemi, strukturou látek různého skupenství, různými druhy energie a jejich vzájemnou přeměnou.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí – vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci pracovali poctivě, svědomitě a přesně.
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Důraz bude kladen na porozumění podstatě přírodních jevů, které nás obklopují, schopnost aplikace základních
přírodních jevů a zákonů do praxe a běžného života a schopnost samostatně provést jednoduché výpočty základních fyzikálních veličin.
Postupy hodnocení: znalostní testy, ústní zkoušení, řešení početních úloh, domácí řešení problémových úloh,
řešení problémových úloh v pracovních skupinách ve škole,schopnost interpretovat vyřešenou úlohu před ostatními žáky, samostatná tvořivá práce.
Pojetí předmětu
Fyzika jako všeobecně vzdělávací předmět ukazuje fyziku jako lidskou činnost, mající platnost pro každého
jednotlivce v jeho sociálním prostředí.
Celek Elektřina a magnetismus je zařazen do odborného vzdělání.
Metodika výuky
Použité metody práce: výklad, domácí experimenty, samostatné vyhledávání informací z různých zdrojů ( Internet, encyklopedie, časopis 21.století,…), interpretace získaných informací před třídou, vedení diskuze a vhodná
reakce na ni, účast v žákovských projektech, výukové programy nabízené mimoškolními organizacemi, exkurze.
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikace průřezových témat
 PT – Člověk a svět práce
 PT – Člověk a životní prostředí
 kompetence k učení
 kompetence k řešení problémů
 matematické kompetence
 kompetence využívat ICT a pracovat s informacemi

Vzdělávací obsah
1. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 66(2)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Hodiny

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 řešit jednoduché úlohy na pohyb
hmotného bodu
 uvést
příklady
sil,
které
v přírodě a technické praxi působí na těleso
 určit výslednici dvou sil
 používat Newtonovy zákony při
řešení úloh
 vypočítat gravitační sílu
 rozlišit pojmy gravitační a tíhová síla, tíha
 řešit úlohy použitím 2. a 3. Keplerova zákona
 uvést příklady, kdy těleso koná,
a kdy nekoná práci

Mechanika
 Pohyb rovnoměrný přímočarý,
pohyb nerovnoměrný, průměrná
rychlost
 Pohyb rovnoměrně zrychlený,
okamžitá rychlost, zrychlení,volný pád
 Rovnoměrný pohyb po kružnici
 Skládání rychlostí
 První Newtonův zákon
 Druhý Newtonův zákon, příklady sil
 Hybnost tělesa
 Třetí Newtonův zákon
 Skládání a rozklad sil
 Newtonův gravitační zákon, tí-

44

Průřezové téma
Projekty
Poznámky
PT – Člověk a svět
práce
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 určit práci stálé síly výpočtem
 využít zákon zachování mechanické energie při řešení jednoduchých úloh
 řešit úlohy z praxe s použitím
vztahů pro výkon a účinnost
 používat vztah pro výpočet tlaku
a tlakové síly
 řešit úlohy užitím Pascalova a
Archimédova zákona
 vysvětlit funkci hydraulického
lisu a hydraulických brzd
 stanovit
chování
tělesa
v tekutině porovnáním hustot
 řešit praktické úlohy použitím
rovnice kontinuity
 vysvětlit změny tlaku v proudící
tekutině


 uvést příklady potvrzující kinetickou teorii látek
 pojmenovat složky vnitřní energie a uvést příklady na její změnu
 řešit úlohy na změnu vnitřní
energie konáním práce a tepelnou výměnou
 převádět teplotu
 řešit jednoduché úlohy použitím
kalorimetrické rovnice bez změny skupenství a zanedbáním tepelné kapacity
 uvést příklady stavových změn
 řešit úlohy použitím stavové
rovnice
 řešit úlohy na výpočet práce
plynu stálého tlaku
 objasnit funkci parní turbíny,
spalovacího motoru a raketového motoru
 uvést příklady krystalických a
amorfních látek
 uvést příklady jednoduchých typů deformací
 řešit úlohy užitím Hookova zákona
 řešit jednoduché úlohy na teplotní roztažnost pevných a kapalných těles
 vysvětlit význam teplotní roztažnosti látek v přírodě a
v technické praxi
 popsat přeměny skupenství látek
a jejich význam v přírodě a
technické praxi

hová síla, tíha
 Keplerovy zákony
 Mechanická práce stálé síly
 Kinetická energie a potenciální
tíhová energie
 Zákon zachování mechanické
energie
 Výkon, příkon, účinnost
 Posuvný a otáčivý pohyb tuhého
tělesa
 Moment síly vzhledem k ose
otáčení, výslednice momentů sil,
momentová věta
 Skládání sil, těžiště tělesa
 Tlaková síla a tlak v kapalinách
a plynech
 Pascalův zákon, hydraulická zařízení
 vztlaková síla, Archimédův zákon, plování těles
 Proudění kapalin a plynů, rovnice kontinuity
 Energie proudící kapaliny
Molekulová fyzika a termika
 Kinetická teorie látek
 Vnitřní energie tělesa a její změna konáním práce a tepelnou
výměnou
 První termodynamický zákon
 Celsiova a termodynamická teplota
 Výpočet tepla, kalorimetrická
rovnice
 Ideální plyn, stavové veličiny
 Stavová rovnice ideálního plynu
 Práce plynu, tepelné motory
 Struktura pevných látek
 Deformace pevného tělesa
 Teplotní roztažnost pevných látek
 Struktura kapalin
 Přeměny skupenství látek, skupenské a měrné skupenské teplo

22

Školní vzdělávací program – Mechanik elektrotechnik

2. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 66 (2)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Hodiny

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 uvést příklady kmitavých pohybů z praxe
 popsat veličiny, které charakterizují harmonický kmitavý pohyb
 vysvětlit příčinu harmonického
pohybu tělesa na pružině
 řešit úlohy na použití vztahu pro
okamžitou výchylku
 uvést příklady rezonance v praxi
 popsat vznik vlnění v pružném
látkovém prostředí
 rozlišit základní druhy vlnění
 vypočítat vlnovou délku
 charakterizovat základní vlastnosti zvuku
 uvést příklady užití ultrazvuku
 chápat negativní vliv hluku na
člověka a zná způsoby ochrany
sluchu
 charakterizovat světlo jeho vlnovou délkou a rychlostí
v různých prostředích
 řešit úlohy na odraz a lom vlnění
 vysvětlit podstatu jevů interference, ohyb a polarizace světla
 řešit graficky úlohy na zobrazení
rovinným a kulovým zrcadlem a
tenkými čočkami
 vysvětlit optickou funkci oka a
korekci jeho vad
 vysvětlit princip základních optických přístrojů

 vypočítat energii kvanta
 objasnit podstatu fotoelektrického jevu
 popsat strukturu elektronového
obalu atomu
 popsat funkci laseru
 popsat stavbu atomového jádra a
charakterizovat základní nukleony
 vysvětlit podstatu radioaktivity a
uvést její využití
 popsat způsob ochrany před jaderným zářením
 popsat princip získání energie
v jaderném reaktoru
 posoudit výhody a nevýhody
způsobů získávání jaderné energie


Mechanické kmitání a vlnění
 Kmitavý pohyb, harmonické
kmitání
 Dynamika kmitání tělesa na pružině
 Nucené kmitání, rezonance
 Druhy mech. vlnění, vlnová délka, frekvence, fázová rychlost
 Šíření vlnění v prostoru
 Zvukové vlnění, vlastnosti zvuku, šíření zvuku
 Ultrazvuk


16

 Optika
 Světlo a jeho šíření, rychlost
světla
 Odraz a lom světla
 Rozklad světla hranolem
 Spektrum elektromagnetického
záření
 Vlnové vlastnosti světla
 Zobrazování rovinným a kulovým zrcadlem
 Zobrazování tenkými čočkami
 Optické vlastnosti oka
 Optické přístroje
Fyzika mikrosvěta
Kvantová hypotéza
Vnější fotoelektrický jev
 Elektronový obal atomu, kvantování energie
 Periodická soustava prvků
 Laser a jeho využití v praxi
 Jádro atomu
 Radioaktivita
 Jaderné reakce, jaderné štěpení
 Jaderná energetika, jaderné elektrárny
 Elementární a základní částice


24

Astrofyzika

5

15

Průřezové téma
Projekty
Poznámky

PT – Člověk a životní prostředí
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 charakterizovat Slunce jako
hvězdu
 popsat vývoj hvězd a jejich
uspořádání do galaxií
 objasnit současné názory na
vznik a vývoj vesmíru
 popsat důsledky pro chápání
prostoru a času
 popsat souvislost energie a
hmotnosti objektů pohybujících
se velkou rychlostí


Slunce a planety, pohyby planet
Galaxie a vývoj vesmíru
Výzkum vesmíru

Speciální teorie relativity

3

Shrnutí poznatků

3
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Chemie
Celková hodinová dotace 2 – 0 – 0
Platí od: 1. 9. 2010
Ukončení platnosti: 31. 8. 2013
Obecný cíl
Cílem chemického vzdělávání je především naučit žáky využívat chemické poznatky v profesním životě, znát
využití běžných chemických látek jak v odborné praxi tak i v občanském životě, znát jejich vliv na zdraví člověka a životní prostředí. Chemické vzdělávání přispívá k hlubšímu a komplexnímu pochopení chemických a přírodních dějů a zákonů, k formování vztahů k životnímu prostředí a rovněž umožňuje žákům proniknout do dějů,
které probíhají v živém organismu.
Charakteristika učiva
Výuka probíhá v 1. ročníku 2 vyučovací hodiny týdně, celkem 66 hodin. Směřuje k pochopení základů chemie a
k poznávání moderních technologií s využitím poznatků z fyziky, ekologie a matematiky. Vyučování Chemie
vede žáky k poznání vybraných jednodušších chemických látek a reakcí, které jsou především součástí přírody a
běžného života lidí. Žáci se seznamují se základy obecné, anorganické, organické chemie a biochemie. Učivo
Chemie je základem pro navazující odborné předměty. Zaměřuje se na tematické celky, které souvisí
s chemickým složením látek, které vysvětlují vznik chemických vazeb, objasňují typy a mechanismy chemických
reakcí, seznámí žáky s výpočty v chemii a s nejvýznamnějšími chemickými látkami a jejich významem pro člověka. Žáci jsou rovněž seznámeni s pravidly tvorby chemického názvosloví anorganických i organických sloučenin, s významem organických sloučenin v běžném životě. Učivo se rovněž zaměřuje na tematické celky, které
charakterizují významné přírodní látky a jejich význam pro živé organismy.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli pozorovat a zkoumat přírodu z chemického hlediska, aby uměli
posoudit chemické látky z hlediska nebezpečnosti a vlivu na živé organismy, aby k přírodě z pohledu chemie
zaujali pozitivní postoj, porozuměli základním ekologickým souvislostem a pochopili nezbytnost udržitelného
rozvoje.
Hodnocení výsledků žáků
Průběžné hodnocení a ověřování zvládnutí učiva po kapitolách či menších úsecích učiva je prováděno ústním
zkoušením a písemně formou krátkých testů. Rovněž je hodnocena aktivita žáků během vyučovací hodiny, zadaná samostatná práce, zpracování a prezentace referátů. Hodnocení je prováděno známkami dle pravidel Hodnocení výsledků vzdělávání žáků, které je součásti školního řádu školy.
Pojetí výuky
Ve výuce jsou využívány metody a formy práce, které zajišťují propojení a návaznost učiva Chemie s odbornými
předměty. Obsah předmětu dává předpoklad, aby žáci uměli využívat poznatky chemie v praktickém životě,
logicky uvažovali, analyzovali a řešili jednoduché chemické problémy. Výuka je řízena tak, aby si žáci postupně
osvojili a pochopili vybrané pojmy, zákonitosti, terminologii a chemické názvosloví, uměli pracovat
s chemickými rovnicemi, veličinami, jednotkami a dovedli uplatnit tyto znalosti a dovednosti při řešení úloh.
Výuka je vedena především výkladem, řízeným rozhovorem s návazností na znalost žáků, diskusí k vybraným
problémům a různými motivačními úlohami. Jsou využívány názorné pomůcky včetně multimédií. Do výuky je
zařazováno samostatné řešení úkolů, kdy žáci uplatní své znalosti z teorie předmětu i z ostatních předmětů, skupinová práce a práce s informacemi. Součástí výuky jsou žáky vypracované referáty na aktuální témata
s chemickou problematikou a jejich následná prezentace.
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikací průřezových témat
Výuka Chemie je vedena tak, aby byly u žáků rozvíjeny tyto klíčové kompetence :
 kompetence k učení
 kompetence k řešení problémů
 komunikativní kompetence
 personální a sociální kompetence
 občanské kompetence a kulturní povědomí
 matematické kompetence
 kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
Ve výuce Chemie jsou aplikována tato průřezová témata :
 Člověk a životní prostředí
 Informační a komunikační technologie

Vzdělávací obsah
1. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 66 (2)
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Výsledky vzdělávání

Učivo

Hodiny

Žák je veden k tomu, aby byl schopen

Obecná chemie
Rozdělení chemie
Chemické látky a jejich vlastnosti
Směsi a roztoky
Částicové složení látek, atom, molekula,
Látkové množství
Chemická vazba
Chemické prvky, sloučeniny, chemická symbolika
Periodická soustava prvků
Chemické reakce, chemické rovnice
Výpočty v chemii

27

Anorganická chemie
Názvosloví anorganických sloučenin
- oxidů, hydroxidů, kyselin a solí
Vybrané prvky a anorganické sloučeniny v běžném životě a v odborné
praxi

22

Organická chemie
Obecné vlastnosti atomu uhlíku
Rozdělení organických sloučenin
Typy reakcí v organické chemii
Základ názvosloví organických sloučenin

10

 definovat pojem chemie, rozdělení chemie, chemická výroba
 rozlišovat pojmy látka a těleso
 rozeznávat fyzikální a chemické vlastnosti různých látek
 popsat směsi a chemicky čisté
látky, způsoby oddělování složek ze směsí a jejich využití v
praxi
 vyjádřit složení roztoku a připravit roztok požadovaného
složení;
 popsat stavbu atomu
 popsat vznik chemické vazby a
charakterizovat její typy
 rozlišit pojmy prvek, sloučenina, používat je ve správných
souvislostech
 znát názvy a značky vybraných
chemických prvků
 vysvětlit základní zákonitosti
vyplývající z periodické soustavy prvků
 vysvětlit podstatu chemických
reakcí, popsat faktory ovlivňující jejich průběh, zapsat chemickou reakci chemickou rovnicí a vyčíslit ji
 provádět jednoduché chemické
výpočty, které lze využít v odborné praxi

 stanovit
oxidační
čísla
v prvcích a sloučeninách
 tvořit chemické vzorce a názvy
vybraných
anorganických
sloučenin
 popsat charakteristické vlastnosti nekovů, kovů a jejich
umístění v periodické soustavě
prvků
 charakterizovat vybrané prvky
a anorganické sloučeniny a
zhodnotit jejich využití v odborné praxi a v běžném životě,
posoudit je z hlediska vlivu na
zdraví a životní prostředí

 charakterizovat a rozdělit organické sloučeniny
 charakterizovat základní skupiny uhlovodíků a jejich vybrané deriváty

Průřezové téma
Projekty
Poznámky

Člověk a životní prostředí
Informační a komunikační technologie

Člověk a životní prostředí
Informační a komunikační technologie
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 tvořit chemické vzorce a názvy
vybraných uhlovodíků a derivátů uhlovodíků
 uvést významné zástupce organických sloučenin a zhodnotit jejich využití v odborné praxi a v běžném životě, posoudit
je z hlediska vlivu na zdraví a
životní prostředí

 charakterizovat biogenní prvky
a jejich sloučeniny
 vyjmenovat a charakterizovat
nejdůležitější přírodní látky :
lipidy, sacharidy, bílkoviny,
nukleové kyseliny a biokatalyzátory
 popsat vybrané biochemické
děje

Organické sloučeniny v běžném
životě a odborné praxi

Biochemie
Chemické složení živých organismů
Přírodní látky - lipidy, sacharidy,
bílkoviny, nukleové kyseliny, biokatalyzátory
Biochemické děje

7

Informační a komunikační technologie
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Ekologie
Celková hodinová dotace 1 - 0 - 0
Platí od : 1.9.2010
Ukončení platnosti: 31. 8. 2013
Obecný cíl
Výuka předmětu Ekologie na středním stupni je nedílnou součástí přírodovědného vzdělávání, které poskytuje
žákům nejen základní vědomosti a dovednosti důležité k pochopení postavení člověka na Zemi a v přírodě, ale i
hlubší a komplexní pochopení přírodních dějů a zákonů. Žáci jsou vedeni k tomu, aby porozuměli základním
ekologickým souvislostem nezbytným k zajištění udržitelného rozvoje v občanské i pracovní sféře, pochopili
postavení člověka v přírodě i na Zemi, získali pozitivní postoj k přírodě i motivaci k celoživotnímu vzdělávání
v přírodovědné oblasti.
Charakteristika učiva
Výuka probíhá v 1. ročníku 1 vyučovací hodinu týdně, celkem 33 hodin. Učivo je členěno na tři tématické celky,
které shrnují základy úzce souvisejících oborů chemie, biologie, zeměpisu, občanské výchovy a etiky. Úvodní
část vede k pochopení základních ekologických a biologických pojmů a zákonitostí vedoucích k pochopení základních znaků a projevů života. Následující celek studuje vlivy podmínek prostředí na živé organismy, schopnost adaptace, seznamuje s příklady ekosystémů, učí chápat principy oběhu látek i energií v přírodě. Poslední
tématický celek je věnován biologické podstatě člověka, základním podmínkám jeho existence a vlivu okolního
prostředí na jeho život. Dále se rovněž zaobírá závažností dopadu lidské činnosti na životní prostředí. Jsou řešeny
otázky ochrany životního prostředí v rámci planety Země, České republiky, regionu v návaznosti na ideu udržitelného rozvoje.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli pozorovat a zkoumat přírodu z pohledu ekologie, aby k přírodě
zaujali pozitivní postoj, porozuměli základním ekologickým souvislostem a pochopili nezbytnost udržitelného
rozvoje.
Hodnocení výsledků žáků
Nedílnou součástí výuky Ekologie je verifikace úrovně získaných vědomostí a dovedností, a to formou ústního
zkoušení, písemných prací, testů, referátů a projektů. Rovněž je hodnocena aktivita žáků během vyučovací hodiny. Hodnocení je prováděno dle pravidel Hodnocení výsledků vzdělávání žáků, které je součásti školního řádu
školy.
Pojetí výuky
Předmět Ekologie má specifické postavení v celkové struktuře všeobecného vzdělání, jehož cílem je výuka nezbytných základních ekologických vědomostí a dovedností, o které se opírá komplexní ekologická výchova i
v ostatních oblastech školní i mimoškolní činnosti žáků. Základy ekologie jsou řazeny do prvního ročníku a navazují na poznatky, které žáci získali v přírodovědných předmětech na základní škole. Učivo Ekologie je směřováno ke komplexnímu pochopení přírodovědných jevů, pojmů, zákonů a formování pozitivních vztahů
k přírodnímu prostředí. Není pouhým výčtem vybraných ekologických pojmů, faktů, procesů a dějů, ale je třeba
zdůraznit dopad činnosti člověka na životní prostředí, zaměřit se na preventivní otázky v souladu se strategií
udržitelného rozvoje, a to především při nakládání s materiály, energiemi, vodou, odpady a dalšími zdroji. Výuka
předmětu vede žáky k tomu, aby si uvědomili závažnost komplexních vlivů životního prostředí na člověka a jeho
zdraví, význam prevence onemocnění, aby se seznámili s organizacemi ochrany přírody a prostředí v ČR a v EU
a s problémy na lokální, regionální a globální úrovni.
Předmět Ekologie využívá vyučovacích metod jako jsou výklad, vysvětlování, řízený rozhovor a diskuse. Je zde
rovněž začleněna práce s odbornými časopisy a získávání dat a informací ze všech dostupných masmédií. Jsou
používány názorné pomůcky včetně multimédií. Předmět kombinuje využívání vyučovacích metod
s vyučovacími formami a začleněním poznávacích exkurzí do vybraných ekologických provozoven či do přírody
dle regionálních možností. Využívá možnosti nabídky zájmových organizací, zabývajících se ekologickou problematikou (dopolední nebo celodenní výukové programy).
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikací průřezových témat
Výuka Ekologie je vedena tak, aby byly u žáků rozvíjeny tyto klíčové kompetence :
 kompetence k učení
 kompetence k řešení problémů
 komunikativní kompetence
 personální a sociální kompetence
 občanské kompetence a kulturní povědomí
 kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
 kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
Ve výuce Ekologie jsou aplikována tato průřezová témata :
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 Občan v demokratické společnosti
 Člověk a životní prostředí
 Informační a komunikační technologie

Vzdělávací obsah
1. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 33 (1)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Hodiny

Žák je veden k tomu, aby byl schopen

Základy biologie
Vznik a vývoj života na Zemi
Základní projevy života na buněčné
úrovni, typy buněk
Znaky živých soustav
Rozmanitost forem života a jejich
charakteristika
Dědičnost a proměnlivost
Zdraví a nemoc

10

Základy ekologie
Základní ekologické pojmy
Organismus a prostředí
Podmínky života
Potravní řetězce
Koloběh látek v přírodě
Stavba, funkce a typy ekosystémů
Typy krajiny

8

Člověk a životní prostředí
Vzájemné vztahy mezi člověkem a
životním prostředím
Dopady činnosti člověka na životní
prostředí

15

 vyjádřit názor na vznik a vývoj
života na Zemi, evoluční teorie, geologické éry
 charakterizovat základní znaky
živých soustav
 popsat buňku jako základní
stavební a funkční jednotku živých organizmů
 vysvětlit rozdíl mezi autotrofní
a heterotrofní buňkou
 pochopit složitost odlišné organizace úrovní života
 orientovat se v základních genetických
pojmech,
v problematice dědičnosti, reprodukce,vývoje a evoluce
 vysvětlit význam životosprávy
a zdravého životního stylu
 uvést původce virových, bakteriálních a jiných onemocnění,
znát možnosti prevence před
nemocemi

 orientovat se v základních ekologických pojmech a zákonitostech
 chápat vztahy mezi organismy
a prostředím
 uvědomit si interakci abiotických a biotických faktorů
v životním prostředí
 pochopit problematiku koloběhu látek a energií v přírodě
 zdůraznit nezbytnost potravních vztahů v přírodě
 charakterizovat biosféru jako
globální ekosystém, posuzovat
její zákonitosti
 uvést různé typy krajiny ve
svém okolí i regionu a její využívání člověkem

 znát podstatu vztahů člověka a
prostředí
 hodnotit vliv různých činností
člověka na jednotlivé složky

Průřezové téma
Projekty
Poznámky
Člověk a životní prostředí

Člověk a životní prostředí
Informační a komunikační technologie

Člověk a životní prostředí
Občan v demokratické
společnosti
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životního prostředí
 charakterizovat působení životního prostředí na člověka a
jeho zdraví
 popsat přírodní zdroje surovin
a energie z hlediska jejich obnovitelnosti,( znát možnosti alternativních zdrojů) posoudit
vliv jejich využívání na prostředí
 orientovat se ve způsobech nakládání
s odpady
a
v možnostech snížení jejich
produkce
 charakterizovat globální ekologické problémy na Zemi
 uvést základní znečisťující látky v ovzduší, ve vodě a v půdě,
mít povědomí o aktuální situaci v regionu a v ČR
 vysvětlit udržitelný rozvoj jako
integraci environmentálních,
ekonomických,
technologických a sociálních nástrojů ke
komplexní ochraně životního
prostředí
 uvědomit si odpovědnost každého jedince za ochranu přírody, krajiny a životního prostředí

Vliv životního prostředí na jedince a
jeho zdraví
Přírodní zdroje energie a surovin
Problematika odpadů
Globální ekologické problémy
Ochrana přírody a krajiny
Nástroje společnosti na ochranu
životního prostředí
Zásady udržitelného rozvoje
Odpovědnost jednotlivce za ochranu
přírody a životního prostředí
Mezinárodní normy a právní předpisy v ČR

Informační a komunikační technologie
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Matematika
Celková hodinová dotace 3-3-3-3
Platí od: 1. 9. 2010
Ukončení platnosti: 31. 8. 2013
Obecný cíl
Učivo matematiky směřuje k tomu, aby žáci uměli využívat matematických poznatků a dovedností v praktickém
životě v situacích, logicky uvažovat, analyzovat a řešit jednoduché matematické problémy, komunikovat, vyhledávat a interpretovat matematické informace a zaujímat k nim stanovisko, používat adekvátní matematické a
grafické prostředky, symboliku a správnou terminologii.
Charakteristika učiva
Na matematické poznatky navazuje další učivo ve studijním oboru.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí – vzdělávání směřuje k tomu, aby si žáci osvojili
aplikovat základní matematické postupy při řešení praktických úloh, tedy aby uměli:

 správně používat pojmy kvantifikujícího charakteru
 pro řešení úkolu zvolit odpovídající matematické postupy a techniky a používat vhodné
algoritmy
 využívat a vytvářet různé formy grafického znázornění reálných situací a používat je pro
řešení
 správně používat a převádět jednotky
 nacházet funkční závislosti při řešení praktických úkolů, umět je vymezit, popsat a využít
pro konkrétní řešení
 provést reálný odhad výsledku řešení úkolu
 sestavit ucelené řešení praktického úkolu na základě dílčích výsledků
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Důraz bude kladen na hloubku porozumění, schopnost aplikace základních matematických zákonů do praxe a
běžného života, schopnost samostatně provést jednoduché výpočty základních matematických veličin.
Postupy hodnocení: znalostní testy, ústní zkoušení, řešení početních úloh, domácí řešení problémových úloh,
řešení problémových úloh v pracovních skupinách ve škole,schopnost interpretovat vyřešenou úlohu před ostatními žáky, samostatná tvořivá práce.
Pojetí výuky
Výuka matematiky má na střední škole kromě funkce všeobecně vzdělávací ještě funkci průpravnou pro odbornou složku vzdělávání.
Metodika výuky
Výuka je vedena formou výkladu, diskuze, samostatné práce, skupinové práce a především řešením příkladů.
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikací průřezových témat
 PT – Člověk a svět práce
 PT – Člověk a životní prostředí
 kompetence k učení
 kompetence k řešení problémů
 matematické kompetence

Vzdělávací obsah
1. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 99(3)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Hodiny

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 použít množinové pojmy
 provádět operace s množinami

 definovat pojem výrok a logic-

Množiny

4

Výroková logika

5

Průřezové téma
Projekty
Poznámky
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ké operátory
 vytvořit negaci výroku, konjunkci, alternativu, implikaci,
ekvivalenci a disjunkci výroků
 posoudit pravdivost a nepravdivost výroků a složených výroků

 provádět základní aritmetické
operace s přirozenými čísly,
celými čísly, racionálními čísly, reálnými čísly
 znázornit čísla na číselné ose,
zaokrouhlovat

 rozlišit mezi přímou a nepřímou úměrností
 použít k výpočtu trojčlenku
 řešit
praktické
úkoly
s využitím procentového počtu
 převádět z jednotek základních
na odvozené a naopak,a to u
jednotek délkových, plošných i
objemových
provádět početní úkony s mocninami
 s přirozeným exponentem
 se záporným exponentem
 s celým exponentem
 se základem 10
 s racionálním exponentem
 definovat pojem odmocnina
 používat pravidla pro počítání
s odmocninami
 upravovat výrazy s odmocninami

 dosazovat do výrazu
 určit hodnotu výrazu
 určit opačný výraz
 určit absolutní hodnotu
 provádět aritmetické operace
s mnohočleny(sčítání, odčítání,
násobení, dělení mnohočlenu
jednočlenem, dělení mnohočlenu mnohočlenem)
 provádět rozklad výrazu v součin
 upravit lomené výrazy
 definovat základní vztahy mezi
stranami a úhly pravoúhlého
trojúhelníka
 použít základní goniometrické
funkce
 vypočítat obvod a obsah těchto
útvarů – trojúhelník, rovnoběžníky, lichoběžník, pravidelný n-úhelník, kruh, kružnice
 vypočítat obsah složeného rovinného obrazce

15
Číselné obory

Práce s kalkulátory

Přímá a nepřímá úměrnost, procenta, převody jednotek

7

PT – Člověk a svět
práce

Mocniny a odmocniny

20

Práce s kalkulátory

Výrazy

4

Mnohočleny

24

Pravoúhlý trojúhelník

4

Obvody a obsahy rovinných útvarů

11
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 použít vše výše uvedené

Shrnutí učiva

5

2. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 99(3)
Výsledky vzdělávání
 Žák je veden k tomu, aby byl
schopen:
 definovat pojem funkce
 charakterizovat definiční obor
a obor hodnot
 rozlišit rostoucí a klesající
funkci
 vytvořit graf funkce
 definovat pojem lineární funkce, určit definiční obor a obor
hodnot, načrtnout graf funkce,
pracovat s konstantní funkcí
 vypočítat lineární rovnici o
jedné neznámé a s neznámou
ve jmenovateli, určit definiční
obor, použít rovnici při řešení
slovních úloh
 vyjádřit neznámou ze vzorce
 vypočítat lineární nerovnici a
výsledek zakreslit na číselnou
osu a zapsat pomocí intervalu
 vyřešit soustavu 2 rovnic o 2
neznámých
 vyřešit soustavu 3 rovnic o 3
neznámých
 vyřešit soustavu lineárních nerovnic
 definovat kvadratickou funkci,
určit definiční obor, obor hodnot a graf
 určit diskriminant a kořeny
úplné a neúplné kvadratické
rovnice
 rozložit rovnici na kvadratický
trojčlen
 vyřešit soustavu kvadratické a
lineární rovnice o dvou neznámých
 vyřešit početně a graficky kvadratickou nerovnici
 vyřešit lineární lomenou funkci, určit základní vlastnosti
funkce a načrtnout graf
 vyřešit funkci exponenciální,
určit základní vlastnosti funkce
a načrtnout graf
 řešit exponenciální rovnice
 vyřešit funkci logaritmickou,
určit základní vlastnosti funkce
a načrtnout graf
 definovat vlastnosti logaritmů,
vypočítat dekadický logaritmus
 řešit logaritmické rovnice

Učivo

Hodiny

Funkce úvod

4

Lineární funkce, lineární rovnice,
lineární nerovnice

25

Kvadratická funkce, kvadratická
rovnice a nerovnice

25

Funkce

25

Průřezové téma
Projekty
Poznámky

PT – Člověk a svět
práce
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 určit vzájemnou polohu přímek
a rovin
 určit povrch a objem základních těles
 řešit úlohy z praxe
 použít vše výše uvedené

Stereometrie

16

Shrnutí látky

4

3. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 99(3)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Hodiny

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 pracovat s úhlem, vyjádřit jeho
velikost v různých jednotkách
a převádět je
 definovat goniometrické funkce, určit jejich základní vlastnosti, načrtnout graf
 řešit goniometrické rovnice
 řešit pravoúhlý i obecný trojúhelník a využít tyto znalosti v
praxi
 použít pojem faktoriál a kombinační číslo
 užívat vztahy pro počet variací,
permutací a kombinací bez
opakování
 řešit rovnice s kombinačními
čísly
 použít binomickou větu při výpočtech
 použít základní pojmy – náhodný pokus, náhodný jev
 provádět výpočty pravděpodobnosti
 používat pravidla pro operace s
pravděpodobností
 užívat pojmy statistický soubor, absolutní a relativní četnost, variační rozpětí, modus a
medián, rozptyl a směrodatná
odchylka
 číst tabulky a grafy se statistickými údaji
 chápat pojem komplexní číslo,
graficky je znázornit
 provádět operace s komplexními čísly
 vyjádřit komplexní číslo v algebraickém a goniometrickém
tvaru
 užít Moivreovu větu
 řešit
kvadratické
rovnice
v oboru komplexních čísel
 vysvětlit posloupnost jako
zvláštní případ funkce
 určit posloupnost vzorcem pro
n-tý člen, výčtem prvků a gra-

Goniometrie a trigonometrie

25

Kombinatorika

16

Pravděpodobnost

10

Statistika

8

Komplexní čísla

10

Posloupnosti

26

Průřezové téma
Projekty
Poznámky

Práce s kalkulátory

PT – Člověk a životní
prostředí
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ficky
 určit aritmetickou a geometrickou posloupnost
 provést jednoduché výpočty
finanční matematiky
 použít vše výše uvedené

Shrnutí látky

4

4. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 96(3)
Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 provádět
operace
s vektory(součet vektorů, násobení vektorů reálným číslem,
skalární součin
 řešit analyticky polohové a metrické vztahy bodů a přímek,
vyjádřit různě analyticky přímku
 charakterizovat jednotlivé kuželosečky a používat jejich
rovnice
 řešit úlohy o vzájemné poloze
kuželoseček a přímek

 Analytická geometrie



 Závěrečné opakování
zopakovat a prohloubit vědomosti
získané za celou dobu studia
připravit se k maturitě, případně ke
zkouškám na VŠ

 4
8

 4
8
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Informační a komunikační technologie
Celková hodinová dotace 2 – 2 – 2 - 2
Platí od : 1.9.2010
Ukončení platnosti: 31. 8. 2013
Obecný cíl
Cílem vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích je naučit žáky pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi. Žáci porozumí základům informačních a komunikačních technologií, naučí se na uživatelské úrovni používat operační systém, kancelářský software a pracovat
s dalším běžným aplikačním programovým vybavením. Jedním ze stěžejních témat oblasti informačních a komunikačních technologií, a tedy i cílů výuky, je, aby žák zvládl efektivně pracovat s informacemi a komunikovat
pomocí Internetu. Podstatnou část vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích představuje práce
s výpočetní technikou. Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích lze dále rozšířit dle aktuálních
vzdělávacích potřeb, jejichž příčinou mohou být změny na trhu práce, vývoj informačních a komunikačních
technologií a specifika oboru, v němž je žák připravován.
Charakteristika učiva
Učivo se zaměřuje na tématické celky, které žáky postupně seznámí s nejčastěji používaným hardwarem i softwarem, práci v počítačové síti a s využitím moderních komunikačních prostředků.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Cílem je vzdělat a vychovat absolventa s dobrými teoretickými základy, který bude schopen se orientovat v
profesních problémech, bude mít dobrý odborný přehled, bude schopen samostatné práce v oboru a bude umět
využívat osobní počítač pro potřeby oboru.
Žáci se naučí na uživatelské úrovni používat operační systém a pracovat s běžným kancelářským a aplikačním
programovým vybavením. Nejdůležitějším cílem výuky je, aby žáci uměli efektivně pracovat s informacemi a
komunikovat pomocí internetu. Vzdělávání se realizuje jednak v rámci předmětu Informační a komunikační
technologie, jednak důsledným využíváním prostředků informačních a komunikačních technologií v celém vzdělávacím procesu. Cílem je připravit žáky, aby se dokázali přizpůsobovat změnám ve vývoji těchto prostředků a
dokázali pracovat i s jednotlivými aplikacemi.
Hodnocení výsledků
Postupy hodnocení: znalostní testy, ústní zkoušení, řešení praktických úloh, domácí řešení rozsáhlých úloh,
schopnost interpretovat vyřešenou úlohu před ostatními žáky, samostatná tvořivá práce.
Hodnocení bude prováděno v souladu se zásadami Hodnocení výsledků vzdělávání žáků.
Pojetí výuky
Předmět ICT je součástí všeobecného vzdělávání.
Metodika výuky
Použité metody práce:
 výklad
 praktická ukázka pomocí audiovizuální techniky a dotykové tabule
 samostatné vyhledávání informací z různých zdrojů
 interpretace získaných informací před třídou, vedení diskuze a vhodná reakce na ni
 účast v žákovských projektech
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikací průřezových témat
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikací průřezových témat
Klíčové kompetence
 mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
 uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně vyhledávat a
zpracovávat informace
 porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout
 způsob řešení, popř. varianty řešení a zdůvodnit je, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené
 výsledky; uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace
 spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
 zpracovávat běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty
 snažit se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii
 adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je pozitivně
 ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické záležitosti, být finančně gramotní
 přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly
 dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika), vystupovat
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proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci
 umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech, využívat poradenských
 a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa práce, tak vzdělávání
 číst různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.)
 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
Průřezová témata:
Člověk a životní prostředí
Informační a komunikační technologie

Vzdělávací obsah
1. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 66 (2)
Počet
hodin

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 popsat základní charakteristiky a
rozdíly mezi hardware a softwarem
 vysvětlit základní princip fungování jednotlivých součástí počítače
 chápat specifika práce v síti
(včetně rizik), využívat jejich
možností a pracovat s jejími prostředky
 aktivně využívat prostředky zabezpečení dat před zneužitím a
před zničením

 ovládat principy algoritmizace
úloh je schopen sestavit algoritmus řešení konkrétní úlohy

Hardware
Typy počítačů
Hardwarová konfigurace počítače
Počítačové sítě
Viry a antivirové programy.

8

Algoritmizace
Grafické značky
Zápis algoritmu
Sekvence
Větvení
Cyklus

10

Operační systém
Pracovní plocha, GUI, Okno
Objekty
Schránka
Programy dodávané s Windows
Ovládací panely

10


 používat základní pracovní plochu Windows
 spravovat objekty na pracovní
ploše (systémové, uživatelské)
 definovat co to schránka je,
k čemu prakticky slouží a umět ji
používat
 vědět jaké programy jsou součástí Windows
 rámcově znát jednotlivé položky
Ovládacích panelů a podrobněji
ovládat nástroje pro správu systému

Průřezové téma
Projekty
Poznámky
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 znát základní typografická pravidla pro formátování a editaci
stránky, textu a umět je aktivně
používat
 používat styly, vědět co je to styl
a proč je výhodné ho používat
 vytvořit tabulku v textovém editoru a upravit pomocí nabídky
Vlastnosti.
 vkládat a upravovat obrázky,
používat grafické prvky v dokumentu
 vytvořit jednoduché matematické vzorce
 využit hromadnou korespondenci a vložit nové výrazy do databáze
 vygenerovat obsah dokumentu

 pracovat se správcem souborů
(diskovým manažerem)
 zvládnout komprimaci a dekomprimaci dat

Textový editor
Formát a editace stránky, textu
Práce se styly
Tabulky
Grafika v dokumentu
Objekty (matematické symboly)
Hromadná korespondence
Tvorba obsahu a rejstříku

28

Správce souborů
Nastavení prostředí programu
Práce se soubory a složkami
Komprimace a dekomprimace

10

2. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 66 (2)
Počet
hodin

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 rozumět principu práce digitálního fotoaparátu a orientovat se
v základních parametrech

 rozumět principu zpracování
grafických informací na počítači,
umět od sebe vzájemně rozlišit
běžné typy grafických formátů.
 pracovat s digitálním fotoaparátem včetně přenosu fotografií do
počítače a jejich jednodušší
úpravy
 na uživatelské úrovni za pomoci
příslušných softwarových nástrojů vytvářet a upravovat vektorovou i rastrovou grafiku

Digitální fotografie
Digitální fotoaparáty a práce s
nimi
Základní funkce scanneru
Vektorový a rastrový editor
Běžné grafické formáty a jejich
vlastnosti
Úprava fotografií a obrázků
nástroje pro práci s vektorovou a
rastrovou grafikou

10


 vytvořit jednoduchou prezentaci
specializovaným softwarem pro
tvorbu prezentací
 dodržovat typografické zásady

Prezentační software
Výběr vhodných formátů, rozvržení snímků, přidání grafických
objektů, přidání textu
Efekty počítačové prezentace,
nastavení animace

12


 pracovat s digitální kamerou
včetně přenosu záznamů do počítače a jejich jednodušší úpravy
 rozumět principu zpracování audio a video záznamu

Multimedia
Tvorba audio a videozáznamu,
zpracování, střih

10

14

Průřezové téma
Projekty
Poznámky
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 získávat a využívat informace
z otevřených zdrojů, zejména
pak z celosvětové sítě Internet,
ovládat jejich vyhledávání
 uvědomovat si nutnost posouzení validity informačních zdrojů a
používat informací relevantních
pro potřeby řešení konkrétního
problému
 interpretovat správně získané informace a výsledky jejich zpracování následně prezentovat
vhodným způsobem s ohledem
na jejich další uživatele
 vytvořit a využívat poštovní
účet, poslat, přijmout, přeposlat,
odpovědět na mail, vytvořit adresář, umět využívat další funkce poštovního klienta

 vytvořit jednoduché www stránky pomocí vizuálního editoru
 znát strukturu html kódu, strukturu stránek
 chápat důležitost dodržování autorských práv

Internet
Seznámení se sítí Internet
- základní pojmy
- služby internetu
- připojení k internetu
WWW stránky – internetový
prohlížeč
Elektronická pošta poštovní klient
Další způsoby internetové komunikace

8

Tvorba webových stránek
Programy pro zápis textového
kódu jazyka HTML.
Struktura HTML dokumentu.
Tagy.
Registrace a zveřejnění webových
stránek

12

3. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 66 (2)
Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 vytvořit tabulku dle zadaných
kritérií, použít správné formátování, vložit a použít příslušné
vzorce a funkce
 zvládat výpočty v tabulkách uložených ve více listech a tyto listy
pomocí vzorců propojovat
 vkládat do tabulek objekty (obrázky, grafy)
 pracovat s tabulkou jako databází, třídit a vybírat data podle zadaných kritérií
 vytvářet z tabulek požadované
grafy různých typů

 navrhnout databázové tabulky a
realizovat jejich propojení
 použít správné datové typy do
navrhovaných tabulek
 editovat, vyhledávat, filtrovat a
třídit data v tabulkách
 vytvářet různé typy dotazů (s parametrem i bez parametru)
 vytvářet formuláře a tiskové sestavy

Tabulkový procesor
Základní pojmy a operace
Formátování buněk. Celkový
vzhled tabulky
Vzorce a funkce. Relativní, absolutní odkazy.
Nástroje pro automatické vyplňování, filtry, třídění dat.
Tvorba grafů

32

Databáze
Seznámení s databázemi, uživatelské rozhraní databázového
programu
Vytvoření databáze pomocí průvodce, vytvoření prázdné databáze, import/export dat.
Vytváření tabulek (pomocí průvodce, v návrhovém zobrazení,
vložením dat), datové typy polí,
relace
Práce s daty, řazení a filtrace dat
Dotazy výběrové, křížové, odstraňovací, přidávací, vytvářecí,
aktualizační, parametrické

34
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Formuláře
Sestavy
Závěrečné práce

4. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 64 (2)
Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 vytvořit jednoduchou prezentaci
specializovaným SW pro tvorbu
prezentací
 dodržovat typografické zásady

 orientovat se v produktových řadách v současnosti vyráběných
zařízení
 držet krok s novými technologiemi

 použít správné datové typy pro
danou aplikaci
 editovat, vyhledávat, filtrovat a
třídit data

 samostatně navrhnout a vytvořit
ucelený projekt.
 adekvátně reagovat na výtky a
dotazy.
 obhájit svou práci

 využívat alternativních nástrojů
pro práci v ICT
 orientovat se v současné softwarové rozmanitosti
 efektivně a hospodárně využívat
ICT

Prezentační software
Základní pojmy a operace
Výběr vhodných formátů, rozvržení snímků, přidání grafických
objektů, přidání textu
Efekty počítačové prezentace,
nastavení animace
Aktuální novinky
Seznámení s novinkami v oblasti
hardwaru a softwaru

16

Propojení dat mezi aplikacemi
Import a export dat

4

Závěrečný projekt
Vytvoření svého závěrečného
projektu.

16

Alternativní software
Textový editor
Tabulkový procesor
Databáze
Editace a úprava fotografie

24

4
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Ekonomika
Celková hodinová dotace 0 – 0 – 2 - 1
Platí od : 1.9.2010
Ukončení platnosti: 31. 1. 2014
Obecný cíl
Cílem předmětu je poskytnout žákům základní znalosti v oblasti ekonomiky, které jsou nezbytné pro jejich další
pracovní i osobní život a seznámit je se základními principy soukromého podnikání. Žáci získávají znalosti o
principech fungování tržní ekonomiky, právních formách podnikání, založení podniku, majetku podniku a jeho
hospodaření. Dále se seznámí s problematikou peněz, mezd, pracovněprávních vztahů a hledání zaměstnání.
Získávají základní orientaci v daňové soustavě, zdravotním a sociálním pojištění a vedou daňovou evidenci.
Seznámí se se základy marketingu a managementu a naučí se porozumět aplikaci těchto nástrojů v praxi. Seznámí se se základními produkty finančního trhu a naučí orientovat v investicích. Porozumí fungování národního
hospodářství a EU.
Oblast je propojena s průřezovým tématem člověk a svět práce.
Charakteristika učiva
Žáci jsou vhodnými metodami vedeni k osvojení základních principů tržní ekonomiky. Naučí se vyhledávat
potřebné informace týkající se založení a fungování firmy, jednat s úřady a zvládat vyplňování jednoduchých
formulářů v souvislosti s jejich zařazením do pracovního procesu nebo individuálního podnikání.
Cíle Vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Vzdělání směřuje k tomu, aby žáci dovedli
porozumět základním ekonomické pojmům
 orientovat se v ekonomických souvislostech a osvojili si ekonomický způsob myšlení.
 být připraveni na možnost samostatného podnikání v oboru
 využít poznatky o možnostech podnikání v oboru a o povinnostech podnikatele
 využít základní znalosti o hospodaření podniku, naučili se vypočítat mzdy a pojištění, zorientovali se v daňové soustavě
 využít znalosti marketingu a managementu při provozu hospodářských subjektů různých úrovní
 umět se orientovat na finančním trhu
 porozumět fungování národního hospodářství a EU
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Po skončení každého tematického celku je prováděno hodnocení písemnou formou, ústním zkoušením nebo
formou didaktických testů. Písemné testy jsou hodnoceny bodově a následně jsou body převedeny na známky
dle pravidel hodnocení prospěchu a chování.
Největší důraz je kladen na schopnost praktického využití získaných poznatků, což je ověřováno sestavováním
jednoduchých písemností, souvisejících se zaměstnáním a podnikáním.
Pojetí výuky
Úkolem předmětu je žákům přiblížit fungování tržní ekonomiky a připravit je na samostatné rozhodování a
schopnost orientovat v ekonomických záležitost v jejich budoucím soukromém i pracovním životě.
Metodika výuky
Výklad učitele, využití informací na internetu, hry, vyplňování formulářů a sestavování písemností – žádost o
místo, životopis, osobní dotazník, žádost o výpis z rejstříku trestů, žádost o živnostenský list.
Výuka je doplněna o návštěvu úřadu práce, spojeného s přednáškou, návštěvu některé finanční instituce a příležitostné přednášky související s podstatou tohoto předmětu.
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikací průřezových témat
V rámci předmětu jsou rozvíjeny tyto klíčové kompetence:
 komunikativní kompetence – vzdělávání směřuje k tomu,aby absolvent byl byl schopen vhodně se vyjadřovat při jednání se zaměstnavatelem a úřady a dokázal věcně správně a srozumitelně zpracovávat pracovní písemnosti a další písemnosti související s podnikáním.
 personální a sociální kompetence – vzdělávání směřuje k tomu ,aby si absolvent uvědomoval vlastní přednosti a meze při hledání uplatnění na trhu práce, aby dokázal naplánovat svoji pracovní kariéru a další aktivity týkající se podnikání podle svých schopností, dovedností a vlastností.
 kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám – vzdělávání směřuje k tomu ,aby absolvent získal pozitivní vztah k práci, uvědomil si dopad nezaměstnanosti na jedince i společnost, měl přehled
o pracovních příležitostech v oboru, znal práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů a měl základní
znalosti a dovednosti pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit.
Předmět přispívá k rozvoji těchto průřezových témat:
 Člověk a životní prostředí
 Občan v demokratické společnosti
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 Člověk a svět práce

Vzdělávací obsah
3. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 66 (2)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Počet
hodin

Žák je veden k tomu, aby byl schopen

 používat a aplikovat základní
ekonomické pojmy
 na příkladu popsat fungování
tržního mechanismu
 posoudit vliv ceny na nabídku
a poptávku
 vyjádřit formou grafu určení
určení rovnovážné ceny
 stanovit cenu jako součet nákladů, zisku a DPH a vysvětlit
, jak se cena liší podle zákazníků, místa a období
 rozpoznat běžné cenové triky a
klamavé nabídky
 vysvětlit, co má vliv na cenu
zboží

 charakterizovat hlavní znaky
podnikání a znát jeho právní
formy
 vytvořit jednoduchý podnikatelský záměr a zakladatelský
rozpočet
 posoudit vhodné formy podnikání pro obor
 na příkladu popsat základní
povinnosti podnikatele vůči
státu
 umí se orientovat ve způsobech ukončení podnikání

 orientovat se v zákonné úpravě
mezd
 provádět mzdové výpočty
 charakterizovat a vypočítat zákonné odvody
 vypočítat sociální a zdravotní
pojištění

 orientovat se v účetní evidenci
majetku
 rozlišit jednotlivé druhy majetku
 rozlišit jednotlivé druhy nákladů a výnosů
 řešit jednoduché výpočty výsledku hospodaření
 řešit jednoduché kalkulace ceny

Úvodní hodina

1

Základní ekonomické pojmy
Potřeby, statky, služby, spotřeba, životní úroveň
Výroba, výrobní faktory, hospodářský cyklus
Trh, tržní subjekty, nabídka,
poptávka, zboží, cena

12

Podnikání, podnikatel
Podnikání, právní formy
Podnikatelský záměr
Podnikání podle obchodního
zákoníku
Podnikání v rámci EU

18

Mzdy a zákonné odvody
Mzdová soustava
Složky mzdy, mzdové předpisy
Daně z příjmu
Systém sociálního a zdravotního pojištění

15

Podnik, majetek podniku a
hospodaření podniku
Struktura majetku
Dlouhodobý majetek
Oběžný majetek
Náklady
Výnosy
Výsledek hospodaření podniku
Druhy škod a možnosti předcházení škodám
Odpovědnost zaměstnance a

20

Průřezové téma
Projekty
Poznámky

Člověk a životní prostředí

Člověk a svět práce

Člověk v demokratické
společnosti
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 na příkladech vysvětlit a porovnat druhy odpovědnosti za
škody ze strany zaměstnance a
zaměstnavatele
 aplikovat jednoduché nástroje
marketingu v oboru
 charakterizovat části procesu
řízení a jejich funkcí

zaměstnavatele za škody
Marketing
Management

Vzdělávací obsah
4. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 32(1)
Výsledky vzdělávání
Žák je veden k tomu, aby byl schopen

 orientovat se v soustavě daní,
v registraci k daním
 vyhotovit daňové přiznání
 rozlišit princip daní přímých a
nepřímých
 vést daňovou evidenci pro
plátce a neplátce DPH
 orientovat se v platebním styku
a směně peněz podle kurzovního lístku;
 charakterizuje peníze a jednotlivé cenné papíry
 charakterizovat finanční trh a
jeho jednotlivé subjekty
 řešit jednoduché příklady výpočtu daně z přidané hodnoty a
daně z příjmu
 používat nejběžnější platební
nástroje
 orientovat se v produktech pojišťovacího trhu a vybrat nejvýhodnější pojistný produkt s
ohledem na své potřeby
 vysvětlit způsoby stanovení
úrokových sazeb a rozdíl mezi
úrokovou sazbou a RPSN

 vysvětlit význam ukazatelů
vývoje národního hospodářství
ve vztahu k oboru
 objasnit příčiny a druhy nezaměstnanosti
 vysvětlit podstatu inflace a její
důsledky na finanční situaci
obyvatel a na příkladu ukáže
jak se bránit jejím nepříznivým
důsledkům
 srovnat úlohu malých a velkých podniků v ekonomice
 vysvětlit příjmy a výdaje státního rozpočtu
 chápat podstatu a důležitost

Učivo

Počet
hodin

Úvodní hodina

1

Daňová soustava a finanční
trh
Přímé a nepřímé daně
Daňová evidence
Peníze
Platební styk v národní a zahraniční měně
Finanční trh
Cenné papíry
Úroková míra

16

Národní hospodářství a EU
Struktura národního hospodářství
Činitelé ovlivňující úroveň
národního hospodářství
Hrubý domácí produkt
Nezaměstnanost
Inflace
Platební bilance
Státní rozpočet
Evropská unie

15

Průřezové téma
Projekty
Poznámky
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ekonomické integrace
 zhodnotit ekonomický dopad
členství v EU

Školní vzdělávací program – Mechanik elektrotechnik

Tělesná výchova
Celková hodinová dotace: 2 - 2 - 2 - 2
Platí od: 1. 9. 2010
Ukončení platnosti: 31. 8. 2013
Obecný cíl
Pokračovat v osvojování nových a upevňování dříve osvojených pohybových dovedností.
Získat schopnost bezpečně se orientovat v otázkách vlivu pohybové činnosti na zdraví.
Kladně prožívat pohybové činnosti. Plně chápat sociální vztahy a role ve sportu a naučit se užívat je v rámci
interpersonálních vztahů.
Charakteristika učiva
Tělesná výchova usiluje o optimální rozvoj tělesné, duševní a sociální zdatnosti. Vychází z motivující atmosféry,
zájmu žáků a jejich individuálních předpokladů.
Vyučovací předmět Tělesná výchova vede žáky k upevňování hygienických a zdravotně – preventivních návyků,
předcházení úrazům a rozvíjení dovednosti odmítat škodlivé látky.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli přenášet získané poznatky v TV do denního režimu. Výuka
je vedena tak, aby přinášela žákům radost z pohybové činnosti a z dosažených výkonů, kladla důraz na
prevenci negativních jevů ve společnosti.
Hodnocení výsledků žáků
Klasifikace bude prováděna na základě získaných bodových výsledků s ohledem na přístup jedince k danému
předmětu. Žák je zásadně hodnocen za změnu ve vlastním výkonu či snahu o tuto změnu, za zvládnutí konkrétního splnitelného cíle, za zájem o tělesnou výchovu a sport, za aktivitu a vztah k pohybu. Žák je hodnocen způsobem, který je motivující a prospívá jeho osobnostnímu rozvoji. Jsou využívány formy hodnocení nejen kvantitativní (tj. známkování či bodování), ale i slovní. Při hodnocení je nutné přihlížet ke zdravotnímu stavu žáka,
jeho schopnostem a tělesným předpokladům. Hodnocení tělesné výchovy má komplexní charakter, představuje
výuku teoretickou a praktickou a musí zahrnovat tyto kvality - aktivní přístup a snahu co nejlépe splnit zadané
úkoly (dle svých možností s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu). Obsahuje míru shody chování žáka se školním
řádem, píli, docházku, připravenost na výuku TV (např. odpovídající úbor...). Hodnocení dále zahrnuje dosaženou výkonnost při plnění sportovních disciplín, jejichž náplň je dána ŠVP a konkretizována v tematickém plánu
pro výuku tělesné výchovy v jednotlivých ročnících. Konečný výsledek je vyjádřen známkou.
Pojetí výuky
Tělesná výchova je součástí povinného vzdělávání a je vytvářena zásadně pro žáky a jejich prospěch.
Je povinná pro všechny dívky a chlapce s výjimkou krátkodobých či dlouhodobých úlev navrhovaných a sledovaných lékařem. Je završením povinného pohybového vzdělání a orientuje se na upevnění, doplnění a praktické
ověření uceleného systému informací, dovedností, návyků a postojů v životě moderního člověka jako součásti
zdravého životního stylu, k jejich pravidelnému a vhodnému užití.
Bezprostředně navazuje na tělesnou výchovu realizovanou na základních školách.
Respektuje výrazné pohybové a výkonnostní rozdíly dané vývojovými a pohlavními odlišnostmi, dosavadními
pohybovými zkušenostmi a zájmy žáků. Efektivita výuky vychází z co nejpřesnější diagnostiky a všestranného
poznávání žáků. Vyučovací a učební proces jsou založeny na úzké vzájemné spolupráci učitele a žáka, na jejich
vzájemném respektu, snaze pomoci žákovi, nepřipustit jeho fyzické či psychické poškození.
Tělesná výchova je vedena tak, aby přinášela žákům radost z pohybové činnosti, uspokojení z dosažených výsledků, je prováděna ve specifických podmínkách tělovýchovných zařízení a přírody.
Tělesná výchova je základní formou pohybového vzdělávání, která má vzhledem k omezené časové dotaci charakter „návodného programu“.
Metodika výuky
Vyučovací hodina, testovací hodina, beseda, diskuze, prožitková lekce, závod, soutěž, turnaj, kurz.
Učivo:
Organizace, hygiena a bezpečnost v TV
Testování tělesné zdatnosti
První pomoc, partnerské vztahy a pohlavní život
Zásady jednání v situacích osobního ohrožení
bude probíráno průběžně v rámci jednotlivých hodin TV v maximálním rozsahu 15 minut v každé hodině.
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat
 Komunikativní kompetence
V didaktickém procesu v TV je pro rozvoj této kompetence nezbytná oboustranná komunikace ve vztahu učitel –
třída – skupina žáků – jednotlivec. Učitel musí usilovat o vyváženější podíl účastníků na komunikaci. Vytvářejí
se lepší interakční vztahy a tím i vhodnější sociální klima. Cílem by měla být komunikace harmonická. V tělesné
výchově může navíc působit i jako motivační a mobilizující prvek (žák může být tázán – sám hledá správnou
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odpověď, dává větší pozor při instrukcích na činnosti, které provádí a zdůvodňuje).
 Využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně pracovat s informacemi
Žák pracuje s osobním počítačem, získává informace z celosvětové sítě internet, komunikuje elektronickou poštou, získává informace o základních pravidlech sportů a soutěží, o všech jejich změnách, sleduje výkony v jednotlivých sportovních odvětvích, získává aktuální a historické informace z tělesné výchovy a sportu, které jsou
zdrojem pravidelných informací o sportu ve škole, v daném regionu i ve světě.
 Kompetence k pracovnímu uplatnění
Absolventi si uvědomují význam provozování zdraví prospěšných pohybových aktivit, které jim umožní zvýšit
jejich životní aktivitu a práceschopnost. Využívají kompenzační, relaxační a vyrovnávací pohybové aktivity
vzhledem k vlastnímu převažujícímu způsobu života a charakteru pracovní zátěže. Předcházejí tak zdravotním
problémům, které s sebou může přinášet jednostranné pracovní zatížení.
 Výčet průřezových témat rozvíjených ve výuce předmětu
 Občan v demokratické společnosti
 Člověk a životní prostředí

Vzdělávací obsah
1. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 66 (2)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 chápat význam hygieny a bezpečnosti v TV
 chápat nutnost zásady přípravy
organismu před pohybovou
činností (protažení, zahřátí,
ukončení pohybové činnosti,
protažení, relaxace)
 chápat relaxační techniky

Organizace, hygiena a bezpečnost v TV
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační,
vyrovnávací, tvořivá a jiná
cvičení
Cvičení pro přípravu organismu před pohybovou činností
(zahřátí svalů, strečink aj.
druhy protahovacích cvičení)
Cvičení pro rozvoj kloubní
pohyblivosti, pro správné
držení těla, pro vyrovnání
svalové nerovnováhy, dechová
cvičení, cvičení všestranně
zaměřená pro každý den
Gymnastika a tance
Sportovní gymnastika
Opakování a zdokonalování
činností osvojených na ZŠ
(kotouly vpřed, vzad, letmo a
jejich obměny, stoj na rukou,
rovnovážná cvičení v různých
polohách, přemet stranou,
skoky, vazby a sestavy osvojených cvičebních tvarů, roznožka přes bednu, skrčka přes
kozu, bednu nadél i našíř,
hrazda po ramena vzpor, toč,
výmyk, sestavy)
Rytmická gymnastika
Technika chůze, cvičení se
švihadly, jednoduché pohybové skladby
Tanec, disko tance, taneční
skladby s hudebním doprovodem, různé formy aerobního
pohybu s hudebním doprovodem
Úpoly, pády, základní sebe-

 sestavit pohybové vazby
 uplatnit zásady bezpečnosti při
pohybových aktivitách
 dodržet zásady bezpečnosti při
provádění úpolových cvičení
 rozlišit využití a zneužití bojových prvků

Počet
hodin
Průběžně

8

Poznámky

Školní vzdělávací program – Mechanik elektrotechnik

obrana
 využívat atletických činností
pro všestrannou pohybovou
přípravu sportovce
 znát pravidla atletických soutěží

 využívat různé formy turistiky
a cvičení v přírodě
 chovat se ekologicky, znát turistická značení
 chápat význam přírody a životního prostředí pro člověka
 poznat dopady působení člověka na přírodu a životní prostředí

 ovládat herní činnosti jednotlivce - participovat na týmovém herním výkonu
 rozlišit jednání fair play od nesportovního jednání
 vytvářet modelové situace k
řešení stresových a konfliktních situací

 uplavat určenou vzdálenost určitým plaveckým způsobem
 dát dopomoc unavenému plavci


 dodržovat bezpečnost při pohybových činnostech na ledě
 ovládat základní prvky bruslení

 zvládnout základy lyžování
 zvládnout základy snowboardingu


 zvládnout základy této hry
 vyhodnotit vlastní stav tělesné
zdatnosti
 chápat vliv fyzického a psychického zatížení na lidský organismus

 rozpoznat hrozící nebezpečí
 vědět, jak na ně reagovat
v situacích osobního ohrožení

16

Občan v demokratické
společnosti
Atletický přebor školy

Turistika a sporty v přírodě
Vytrvalostní chůze
Orientace v přírodě

5

Člověk a životní prostředí

Pohybové hry
Florbal, sálový fotbal, fotbal,
stolní tenis, volejbal, basketbal, tenis, baseball
Opakování a zdokonalování
činností osvojovaných na ZŠ
(přihrávka, zpracování míče,
vedení míče, obsazování prostoru a hráče s míčem a bez
míče, činnost brankáře, nácvik
herních systémů)

25

Atletika
Běhy (sprint a vytrvalý)
Běžecké disciplíny a jejich
technika
Skoky, hody a vrhy

Plavání
Nácvik plaveckých disciplín
Skoky, potápění, vodní pólo

Bruslení
Základy bruslení
a ledního hokeje
Lyžování a snowboarding
Historie lyžování a snowboardingu
Lyžařská a snowboardová
výzbroj a výstroj
Základní techniky lyžování a
snowboardingu
Zásady chování při pobytu
v horském prostředí
Netradiční sporty
Bowling
Testování tělesné zdatnosti
Motorické testy

Turistický den

Občan v demokratické
společnosti
Školní turnaje

4

4

5denní
kurz

4

průběžně
Zásady jednání v situacích
osobního ohrožení a za mimořádných událostí
Mimořádné události (živelní

průběžně
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 poskytnout první pomoc

pohromy, havárie, krizové
situace aj.)
Základní úkoly ochrany obyvatelstva (varování, evakuace),
nebezpečné situace, jak jim
předcházet
První pomoc


 znát význam a důležitost základních životních funkcí
 zvolit vhodná cvičení ke korekci svého zdravotního stavu

Zdravotní tělesná výchova
Speciální cvičení podle druhu
oslabení
Pohybové hry, turistika, plavání, pohyb v přírodě

průběžně

průběžně

2. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 66 (2)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 chápat význam hygieny a bezpečnosti v TV
 chápat nutnost zásady přípravy
organismu před pohybovou
činností (protažení, zahřátí,
ukončení pohybové činnosti,
protažení, relaxace)
 chápat relaxační techniky

 sestavit pohybové vazby
 uplatnit zásady bezpečnosti při
pohybových aktivitách
 dodržet zásady bezpečnosti při
provádění úpolových cvičení

Organizace, hygiena a bezpečnost v TV
Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační,
tvořivá a jiná cvičení


 využívat atletických činností
pro všestrannou pohybovou
přípravu sportovce
 znát pravidla atletických soutěží
 dodržovat pravidla bezpečnosti
při provádění atletických činností

 využívat různé formy turistiky
a cvičení v přírodě
 chovat se ekologicky, znát turistická značení
 poskytnout první pomoc v improvizovaných podmínkách

Počet
hodin
Průběžně

Gymnastika
Cvičení na nářadí
Akrobacie (kotouly a jejich
obměny, stoj na rukou, přemet
stranou, vpřed, rovnovážné
polohy, skoky, sestavy)
Šplh
Přeskok (skrčka, odbočka,
roznožka)
Hrazda (vzpor jízdmo, toč
vpřed a vzad, výmyk, sestavy)
Kondiční cvičební programy s
hudbou, jednoduché pohybové
etudy, vlastní pohybové skladby
Atletika
Běžecké disciplíny a jejich
techniky, nízký start
Hody a vrhy
Skok daleký a vysoký

8

Turistika a sporty v přírodě
Vytrvalostní chůze
Orientace v terénu
Běh v terénu s využitím přírodních překážek
První pomoc v improvizovaných podmínkách přírody

4

12

Poznámky

Občan v demokratické
společnosti
Atletický den

Člověk a životní prostředí

Turistický den
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 zdokonalovat herní činnosti
jednotlivce
 znát a aplikovat herní systémy
 uplatňovat zásady fair play a
bezpečnosti při pohybových
hrách

 uvědomovat si význam plavání
pro rozvoj zdatnosti, pro prevenci a korekci svalových a jiných oslabení
 znát způsoby záchrany tonoucího
 dodržovat zásady hygieny a
bezpečnosti při plavání

 dodržovat bezpečnost při pohybových činnostech na ledě
 ovládat základní prvky bruslení

 ověřit úroveň znalostí a tělesné
zdatnosti
 seznámit se s možností využití
pohybových testů
 průběžně sledovat svou tělesnou zdatnost, pohyblivost a
stav pohybového aparátu
 posoudit vliv fyzického a psychického zatížení na lidský organismus

 vytvářet modelové situace k
řešení stresových a konfliktních situací
 popsat úlohu státu a místní
samosprávy při ochraně zdraví
a životů obyvatel

 prokázat dovednosti poskytnutí první pomoci

Pohybové hry
Fotbal, sálový fotbal, basketbal, volejbal, florbal (přihrávka, zpracování míče, vedení
míče, činnost brankáře, herní
systémy, utkání podle oficiálních pravidel, zápis utkání)
Baseball, tenis, stolní tenis
Plavání
Zdokonalování dalších plaveckých disciplín
Hry ve vodě, vodní pólo
Potápění

30

Bruslení
Základy bruslení a ledního
hokeje

4

Testování tělesné zdatnosti
motorické testy

průběžně

Zásady jednání v situacích
osobního ohrožení a za mimořádných událostí

průběžně

Zdravotní tělesná výchova
Speciální korektivní cvičení
podle druhu oslabení
Zařazení vhodných pohybových aktivit na základě doporučení lékaře

4

Občan v demokratické
společnosti
Přebory školy
Organizace sportovních
soutěží
4

3. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 66 (2)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 chápat význam hygieny a bezpečnosti v TV
 chápat nutnost zásady přípravy
organismu před pohybovou
činností (protažení, zahřátí,
ukončení pohybové činnosti,

Organizace, hygiena a bezpečnost v TV a sportu
Průpravná, kondiční, koordinační, relaxační, vyrovnávací a
tvořivá cvičení

Počet
hodin
Průběžně

Poznámky
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protažení, relaxace)
 užívat relaxační techniky
 posoudit vliv pracovních podmínek na své zdraví
 kultivovat své tělesné a pohybové projevy

 sestavit pohybové vazby
 uplatnit zásady bezpečnosti při
pohybových aktivitách
 dodržovat zásady bezpečnosti
při provádění úpolových cvičení

 využívat atletických činností
pro všestrannou pohybovou
přípravu
 uplatňovat techniku a základy
taktiky v základních a vybraných atletických disciplínách


 zdokonalovat herní činnosti
jednotlivce
 znát a aplikovat herní systémy
 vytvářet prostředí založené na
dodržování zásad fair play,
vzájemného respektování a
spolupráce


 využívat různé formy turistiky
a cvičení v přírodě
 chovat se ekologicky, znát turistická značení
 chápat význam přírody a životního prostředí pro člověka
 poznat dopady působení člověka na přírodu a životní prostředí

 uvědomovat si význam plavání
pro rozvoj zdatnosti, pro prevenci a korekci svalových a jiných oslabení
 znát způsoby záchrany tonoucího
 dodržovat zásady hygieny a
bezpečnosti při plavání

 zdokonalovat herní činnosti
jednotlivce a techniku

 zdokonalovat herní činnosti
jednotlivce
 orientovat se v problematice
partnerských vztahů a pohlavního života

Gymnastika
Sportovní, rytmická a kondiční
Sestavy z osvojených cvičebních tvarů
Tanec (kondiční činnosti spojené s hudebním doprovodem,
aerobní pohyb s rytmickým
doprovodem)
Atletika
Běžecké disciplíny
Běh terénem
Štafety
Skok vysoký a daleký

8

Sportovní hry
Fotbal, sálový fotbal, basketbal, volejbal, florbal, tenis,
stolní tenis, baseball (zdokonalování osvojených dovedností,
taktika hry, základní pravidla,
vedení utkání, herní činnosti,
herní systémy)

30

Turistika a pobyt v přírodě
Topografie
Střelba ze vzduchovky
Turistika
Cykloturistika

4 denní
kurz

Plavání
Zdokonalování dalších plaveckých disciplín
Hry ve vodě, vodní pólo
Potápění

6

Bruslení
Základy bruslení
a ledního hokeje
Netradiční sporty
Bowling

6

Partnerské vztahy a
pohlavní život

průběžně

Občan v demokratické
společnosti

Akademie

10

Občan v demokratické
společnosti
Celoškolní přebor

Občan v demokratické
společnosti
Sportovní den
Organizace sportovních
soutěží

Ekologická hra na kurzu
Člověk a životní prostředí

6

Školní vzdělávací program – Mechanik elektrotechnik

 ověřit úroveň znalostí a tělesné
zdatnosti
 uvědomovat si možná rizika,
která současný život přináší a
být připraven na ně reagovat
 vědět, jak má poskytnout první
pomoc sobě i jiným lidem
 provádět vhodné pohybové aktivity vzhledem k poruše svého
zdraví

Testování tělesné zdatnosti

průběžně

Zásady jednání v situacích
osobního ohrožení a za mimořádných událostí
První pomoc

průběžně

Zdravotní tělesná výchova

průběžně

průběžně

4. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 64 (2)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 chápat význam hygieny a bezpečnosti v TV
 chápat nutnost zásady přípravy
organismu před pohybovou
činností (protažení, zahřátí,
ukončení pohybové činnosti,
protažení, relaxace)
 užívat relaxační techniky
 posoudit vliv pracovních podmínek na své zdraví
 kultivovat své tělesné a pohybové projevy

 sestavit pohybové vazby
 uplatnit zásady bezpečnosti při
pohybových aktivitách
 dodržovat zásady bezpečnosti
při provádění úpolových cvičení

Organizace, hygiena a bezpečnost v TV a sportu
Průpravná, kondiční, koordinační, relaxační, vyrovnávací a
tvořivá cvičení.


 využívat atletických činností
pro všestrannou pohybovou
přípravu
 uplatňovat techniku a základy
taktiky v základních a vybraných atletických disciplínách

 zdokonalovat herní činnosti
jednotlivce
 znát a aplikovat herní systémy
 vytvářet prostředí založené na
dodržování zásad fair play,
vzájemného respektování a
spolupráce

 uvědomovat si význam plavání
pro rozvoj zdatnosti, pro prevenci a korekci svalových a jiných oslabení
 znát způsoby záchrany tonoucího

Počet
hodin
Průběžně

Gymnastika
Sportovní, rytmická a kondiční
Sestavy z osvojených cvičebních tvarů
Tanec (kondiční činnosti spojené s hudebním doprovodem,
aerobní pohyb s rytmickým
doprovodem)
Atletika
Běžecké disciplíny
Běh terénem
Štafety
Skok vysoký a daleký

4

Sportovní hry
Fotbal, sálový fotbal, basketbal, volejbal, florbal, tenis,
stolní tenis, baseball
(zdokonalování osvojených
dovedností, taktika hry, základní pravidla, vedení utkání,
herní činnosti, herní
systémy)
Plavání
Zdokonalování plaveckých
disciplín
Hry ve vodě, vodní pólo
Potápění

32

Poznámky

Občan v demokratické
společnosti

Akademie

12

Občan v demokratické
společnosti
Celoškolní přebor

Občan v demokratické
společnosti
Sportovní den
Organizace sportovních
soutěží
6
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 dodržovat zásady hygieny a
bezpečnosti při plavání

 zdokonalovat herní činnosti
jednotlivce a techniku

 zdokonalovat herní činnosti
jednotlivce
 orientovat se v problematice
partnerských vztahů a pohlavního života
 ověřit úroveň znalostí a tělesné
zdatnosti
 uvědomovat si možná rizika,
která současný život přináší a
být připraven na ně reagovat
 vědět, jak poskytnout první
pomoc sobě i jiným lidem
 provádět vhodné pohybové aktivity vzhledem k poruše svého
zdraví

Bruslení
Základy bruslení
a ledního hokeje
Netradiční sporty
Bowling

6

Partnerské vztahy a pohlavní život

průběžně

Testování tělesné zdatnosti

průběžně

Zásady jednání v situacích
osobního ohrožení a za mimořádných událostí
První pomoc

průběžně

Zdravotní tělesná výchova

průběžně

4

průběžně

Strojnictví
Celková hodinová dotace 2 – 0 – 0 – 0
Platí od: 1. 9. 2010
Ukončení platnosti
Obecný cíl
Cílem předmětu je poskytnout základní teoretické znalosti, které ovlivní manuální i pracovní dovednosti žáků
v tomto oboru.
Charakteristika učiva
Učivo je zaměřeno na teoretické poznatky o technických vlastnostech materiálů a základních technologiích jejich
zpracování, učí je poznávat součásti, které jsou základem složitějších strojů a zařízení, seznamuje je s měřidly a
přesnou výrobou součástí. Učí je používat odbornou terminologii.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
 pochopit a osvojit si techniky, které se využívají v technické dokumentaci pro komunikaci mezi spolupracujícími subjekty
 pracovat zodpovědně, cílevědomě a samostatně
 diskutovat problémy v pracovních skupinách, přijímat stanoviska a názory jiných a učit se umění kompromisu a vyjednávání
 přijímat odpovědnost za výsledky svých rozhodnutí
 rozvíjet svou kreativitu a smysl pro estetiku
Hodnocení výsledků žáků
Hodnocení bude prováděno známkami dle Hodnocení výsledků vzdělávání žáků. . Je hodnocen ústní i písemný
projev žáka, pracovní sešit a v něm zadané úkoly. Vše je prováděno průběžně.
Pojetí výuky
Předmět vede k teoretickým základům strojnictví. Žáci své teoretické znalosti získají formou výkladu, praktickými cvičeními v pracovním sešitě, využitím multimediální techniky, pomocí názorných ukázek nástrojů, součástí a strojních předmětů používaných v praxi, v návaznosti na odborný výcvik. Ve výuce se uplatňuje kreslení
na tabuli, vizualizace pomocí didaktické techniky, zápis do sešitu, předvádění, rozhovory, diskuse a samostatné
práce.
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikací průřezových témat
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
 pracovat s technickou literaturou , písemnou a obrazovou (kompetence k učení)
 stavět na dříve získaných poznatcích a rozvíjet je (kompetence k učení)
 řešit zadané úlohy samostatně nebo v pracovních skupinách (kompetence k řešení problémů)
 podílet se na rozboru zadaných úloh, navrhovat a společně hledat řešení (kompetence k řešení problémů)
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diskutovat při hledání řešení (komunikativní kompetence)
používat odbornou terminologii (komunikativní kompetence)
pracovat se schématy (grafické kompetence)
uvědomovat si vliv výrobních činností na životní prostředí (průřezové téma Člověk a životní prostředí)

Vzdělávací obsah
1. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 66 (2)
Výsledky vzdělávání

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 pochopit vlastnosti TM a transformovat je do oblasti jeho využití
 seznámit se s výrobou železných materiálů, jejich rozdělení a označení


 seznámit se s tím, že pro zpracování oceli hraje velkou úlohu
teplota

 poznat metody zpracování kovů vzhledem k jeho využití

 rozpoznat druhy spojů a součásti pro ně použité
 rozpoznat rozebíratelné a nerozebíratelné spoje

 umět pojmenovat různé druhy
čepů a hřídelů
 rozpoznat ložiska a rozdělit je
do skupin podle jejich charakteristických znaků
 uvědomit si význam spojek jejich rozdělení a použití

 pojmenovat jednotlivé druhy
převodů

 naučit se základní pojmy používané v přesném strojírenství
 seznámit se se strojními tabulkami
 uvědomit si význam měření
 naučit se nejpoužívanější měřidla a jejich použití

 určit druh mechanismu a jeho
možné využití

Učivo

Hodiny

Úvod do předmětu
Vlastnosti technických materiálů a
rozdělení
Vlastnosti a zkoušky technických
materiálů
Výroba a rozdělení

1
18

Tepelné zpracování
Žíhání
Kalení
Popouštění
Chemickotepelné zpracování
Zpracování kovů
Tváření
Dělení
Odlévání
Konvenční obrábění
Spojování součástí
Rozebíratelné spoje
Nerozebíratelné spoje

6

Součásti k přenosu rotačních pohybů
Čepy, hřídele
Ložiska
Spojky

5

Převody
Základní druhy a složení převodů

5

Lícování a měřidla
Základní pojmy
Třídy přesnosti
Lícovací soustavy
Uložení
Měřidla

6

Mechanismy
Základní kinematické mechanismy
Konstrukce

3

Průřezové téma
Projekty
Poznámky

Člověk a životní prostředí

12

8
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 používat technické myšlení

 poznat zařízení pro dopravu
látek plynných kapalných
 pojmenovat jednotlivé části potrubí

Transformace pohybu
Použití
Potrubí
Konstrukce
Spojování
Základní prvky

2

Technická dokumentace
Celková hodinová dotace 2 – 0 – 0 - 0
Platí od: 1. 9. 2010
Ukončení platnosti: 31. 8. 2013
Obecný cíl
Cílem předmětu je naučit žáka pracovat s technickou dokumentací. Žák bude umět číst jednoduché výrobní výkresy, nakreslit jednoduchou geometrii strojního prvku nebo uzlu a pochopí význam technické normalizace.
Charakteristika učiva
Učivo předmětu je sestaveno tak, aby mohl žák postupovat po osvojení si zásad technického zobrazování od
výkresů jednoduchých těles přes geometrii typických součástí až po výkresy sestavení. Specifické postupy, jako
jsou kótování rozměrů, jejich tolerování, značení drsnosti ploch a další charakteristiky výrobního výkresu jsou
průběžně začleňovány do výuky účelně a názorně.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Vzdělávání směřuje k tomu, aby byl žák schopen
 pochopit a osvojit si techniky, které se využívají v technické dokumentaci pro komunikaci mezi spolupracujícími subjekty
 pracovat zodpovědně, cílevědomě a samostatně
 diskutovat problémy v pracovních skupinách, přijímat stanoviska a názory jiných a učit se umění kompromisu a vyjednávání
 přijímat odpovědnost za výsledky svých rozhodnutí
 rozvíjet svou kreativitu a smysl pro estetiku
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Hodnocení vychází z projektového pojetí výuky a může být prováděno známkou klasifikační stupnice nebo slovně v souladu s pravidly Hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Práce žáků by měly být hodnoceny pomocí několika parametrů s přihlédnutím ke správnosti řešení a také ke grafickému a formálnímu provedení prezentovaných
projektů. Do hodnocení je možné zahrnout dále pracovní sešity žáků a výsledky krátkých testů z vybraných témat.
Pojetí výuky
Základem realizace předmětu je vlastní činnost žáků, která má těžiště v praktickém řešení úloh. Ty budou spočívat ve vyhledávání informací z výkresů a norem, hledání souvislostí mezi charakteristikami na výkresech a funkcí strojních součástí, v transformaci mezi plošným a prostorovým zobrazením, kreslení podle slovního zadání.
Při výuce budou dále využity vhodné pomůcky pro zobrazení geometrie, příklady hotových výrobních výkresů,
ukázky modelů a skutečných součástí. Kreslení na tabuli, vizualizace pomocí didaktické techniky, využití CAD
programů.
Vlastní činnost žáků – aktivní práce s tabulkami, vyhledávání v normách, náčrty, přesné výkresy na papír, čtení
hotových složitějších výkresů.
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikací průřezových témat
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
 pracovat s technickou literaturou , technickými normami a katalogy (kompetence k učení)
 stavět na dříve získaných poznatcích a rozvíjet je (kompetence k učení)
 řešit zadané úlohy samostatně i v pracovních skupinách (kompetence k řešení problémů)
 podílet se na rozboru zadaných úloh, navrhovat a společně hledat řešení (kompetence k řešení problémů)
 diskutovat při hledání řešení (komunikativní kompetence)
 používat odbornou terminologii a mezinárodní normy (komunikativní kompetence)
 pracovat s tabulkami, grafy a schématy (matematické kompetence)
 seznamovat se postupně se smyslem technické normalizace při komunikaci v technické praxi (průřezové
téma Člověk a svět práce)

Vzdělávací obsah
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1. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 66 (2)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Hodiny

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 používat základní pravidla
tvorby technické dokumentace
 rozlišit formáty výkresu a při
dalším vzdělávání v předmětu
je pak prakticky volit vzhledem k požadavkům na způsob
zobrazení a druh výkresu
 využívat druhy normalizovaných čar při kreslení

Technická normalizace
Pomůcky a rýsovací potřeby
Druhy a formáty technických výkresů
Měřítko a druhy čar
Technické písmo

8

 zobrazit jednoduchá tělesa v
pravoúhlého promítání
 kreslit jednoduché součásti
v pohledech tak, aby byla
zřejmá kompletní geometrie
 zakótovat rozměry úplně a jednoznačně
 zobrazit těleso v řezu

Základy strojnického kreslení
Kosoúhlá dimetrie
Pravoúhlé promítání
Pojmy a pravidla pro kótování
Zobrazování těles hranolových a
rotačních
Kótování průměrů a poloměrů
Zobrazování složených těles
Řezy a průřezy, druhy řezů

32

 kótovat pravidelně rozmístěné
prvky
 rozlišit tolerovaný a netolerovaný rozměr, popsat toleranční
značku zapsanou pomocí mezních tolerancí
 předepsat přesnost netolerovaných rozměrů
 přečíst značky drsnosti a popsat systém předepisování drsnosti na výkrese
 kreslit vnitřní a vnější závity
podle technických norem
 kreslit a kótovat jednoduché
tvarové prvky
 pracovat se strojírenskými tabulkami, vyhledávat normalizované prvky

Kreslení strojních prvků
Kótování děr a roztečí
Tolerování rozměrů a zápis tolerancí
Netolerované rozměry
Označování drsnosti povrchu
Kreslení a označování závitů
Drážky, radiusy, zkosení

12



 rozumět základním značkám
používaných v elektrotechnice
 číst různé druhy norem
v oblasti
elektrotechnického
zobrazování
 číst a vytvářet elektrotechnická
schémata

 rozlišit funkce jednotlivých
částí výkresové dokumentace

Čtení a kreslení schémat v elektrotechnice.
Kreslení schematických značek a
jejich použití v elektrotechnice.
Využití značek na schématech.
Seznámení se s nakreslenými rozvody elektrického vedení

Součásti výkresové dokumentace
Požadavky na výkresy detailů

Průřezové téma
Projekty
Poznámky
Člověk a svět práce

2

12

Projekt – výrobní dokumentace
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 vyplnit rohové razítko podle
zadaných dat a zapsat do výkresu další informativní údaje
 najít na výkrese sestavení jednotlivé pozice a přiřadit jim
výrobní výkres a záznam
v soupisu položek
 nakreslit podle návrhové sestavy jednoduchou montážní sestavu
 sestavit soupis položek sestavy
a správně zapsat zjednodušené
záznamy součástí vyráběných a
normalizovaných
 samostatně vypracovat jednoduchý projekt a využít v něm
poznatky z předchozích úloh
 komunikovat s vyučujícím při
hodnocení projektu, přijímat
hodnocení výsledků

Výkresy sestavení a jejich parametry
Soupis položek
Žákovský projekt - jednoduchý výkres sestavy a výrobní výkresy detailů
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Základy elektrotechniky
Celková hodinová dotace 2 – 1 – 0 - 0
Platí od: 1. 9. 2010
Ukončení platnosti: 31. 8. 2013
Obecný cíl
Ve společném 1. ročníku pro všechny obory předmět Základy elektrotechniky poskytuje studujícím všeobecnou
a praktickou orientaci v jednotlivých oblastech elektrotechniky. Žáci získávají nezbytné vědomosti o fyzikální
podstatě elektrických a elektromagnetických dějů a jejich vzájemných souvislostech. Žákům, kteří budou pokračovat ve studiu se zaměřením na elektroobory, předmět poskytne kvalitní výchozí pozici k hlubšímu studiu speciálních odvětví elektrotechniky a elektroniky.
Cílem obsahového okruhu je vytvořit teoretické předpoklady pro řešení problémů elektrotechnické praxe.
Těžiště učiva spočívá ve zvládnutí fyzikálních principů a zákonů v oblasti stejnosměrného proudu, elektrostatiky, elektromagnetismu a střídavého proudu.
Tento obsahový okruh poskytuje elementární znalosti odborného charakteru a tvoří základ odborného vzdělávání
v oboru. Žáci jsou připravováni k tomu, aby byli schopni nalézat teoretická a odpovídající praktická řešení.
Obsahový okruh vytváří u žáků fyzikálně správné a jasné představy o základních zákonech a vztazích v elektrotechnice. Žáci formulují a odvozují souvislosti pomocí matematického vyjadřování fyzikálních zákonů, v nezbytně nutném rozsahu a na přiměřené úrovni. Současně se žáci seznamují s různými druhy materiálů používaných v elektrotechnice, s jejich vlastnostmi, způsoby používání v elektrotechnických prvcích, součástkách
a elektrotechnických obvodech. Žáci si postupně osvojují základní pojmy, které budou potřebovat v navazujících
předmětech.
Charakteristika učiva
Obsah učiva předmětu Základy elektrotechniky je rozdělen do několika tematických celků.
1. ročník (absolvují ho žáci všech oborů):
 Základní pojmy
Žáci si osvojí základní pojmy a veličiny v elektrotechnice.
 Stejnosměrný proud
Tento obsahově nejrozsáhlejší tematický celek seznamuje žáky se základními veličinami pro vedení elektrického
proudu ve vodičích, základními zákony a postuláty při přeměně elektrické energie. Je kladen důraz na to, aby
žáci plně pochopili především Ohmův zákon a důkladně jej procvičili v nejrůznějších aplikacích.
 Elektrostatické pole
Základními poznatky z elektrostatiky jsou pro žáky 1. ročníku znalosti o působení elektrostatického pole, vlastnosti elektrických nábojů. Žáci se seznámí s pojmy kapacita a kondenzátor.
 Elektrochemie
V této kapitole se žáci seznámí především s rozdíly ve vedení elektrického proudu v kapalinách a v pevných
látkách a získají základní poznatky o chemických zdrojích napětí.
Při procvičování se klade důraz na aplikace Faradayových zákonů o elektrolýze.
 Magnetické pole a elektromagnetická indukce
Z obecné teorie magnetického pole si žáci osvojí základní pojmy a veličiny, vztahy mezi nimi. Poznají vlastnosti
různých látek v magnetickém poli a pochopí princip elektromagnetické indukce, funkci a vlastnosti magnetických a elektromagnetických strojů.
2. ročník (absolvují ho žáci, kteří se specializují na obory elektro):
 Střídavý proud
Tato kapitola seznámí žáky s obvody střídavého proudu. Žáci zvládnou pojmy a matematické vztahy pro harmonický průběh střídavého proudu a napětí. Naučí se znázorňovat střídavé veličiny graficky pomocí fázorů a v
návaznosti na ně řešit střídavé obvody s rezistory, cívkami a kondenzátory, vlastnosti obvodů při rezonanci a
jednoduché výpočty rezonančních parametrů obvodů.
 Trojfázový proud
Žáci se seznámí s
 poměry v jedno a vícefázových soustavách
 základy elektroenergetiky
 ochranou před úrazem elektrickým proudem
 přístroji – jističi, pojistkami, proudovými chrániči, přepěťovými ochranami
 základními požadavky na elektrická zařízení

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Vzdělávání směřuje k tomu, aby byl žák schopen
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 pracovat zodpovědně, cílevědomě a samostatně
 diskutovat problémy v pracovních skupinách, přijímat stanoviska a názory jiných a učit se umění kompromisu a vyjednávání
 přijímat odpovědnost za výsledky svých rozhodnutí
 postupovat při práci úsporně a s citem pro techniku
 dbát na bezpečnost svoji, svých spolupracovníků i techniky
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Hodnocení je prováděno formou písemných prací – příklady, znalostní testy - a ústního zkoušení. Dále jsou
hodnoceny domácí úkoly zejména z hlediska termínového plnění úkolů a přípravy jako podklady pro další výuku. Dvakrát za pololetí jsou prováděny srovnávací testy všech prvních ročníků sestávající z příkladů a testů.
Hodnocení je v souladu s Pravidly hodnocení prospěchu a chování žáků a odráží se v něm také přístup žáka
k plnění povinností, jeho aktivita, spolehlivost, důslednost.
Průběžná klasifikace se provádí pravidelně dle výše uvedeného. Souhrnná klasifikace se pak provádí na konci
každého čtvrtletí.
Součástí celkového hodnocení je ve 2. ročníku také hodnocení ročníkového projektu.
Pojetí předmětu
Předmět má komplexní charakter a snaží se dát žákům základní informace o celé oblasti elektrotechniky, kterou
na úrovni středního vzdělání potřebují pro kvalifikovaný výkon svého povolání po absolvování studia.
Ve druhém ročníku se jedná o detailní procvičení základů elektrotechniky ve vztahu k praktickému používání
teoretických znalostí, které je rozšířeno o základní znalosti norem a předpisů o bezpečnosti práce, ochraně před
nebezpečným dotykovým napětím.
Metodika výuky
Základní metodou výuky je výklad spojený s praktickým procvičováním na konkrétních praktických příkladech.
Využívá se vzdělávacích pořadů veřejnoprávní televize a Internetu. Na tyto činnosti naváže v dalších ročnících
práci v elektrolaboratořích.
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat
Kompetence k učení
Žák je veden k tomu, aby byl schopen
 vyhledávat informace v katalozích, na internetu, od spolupracovníků a správně je použít k učení
 posuzovat katalogové údaje, vybírat součásti pro zadaný úkol
 zapamatovat podstatné, odkládat nepodstatné
 vzorce a poučky si spíše jednoduše odvozovat, než pamatovat
 samostatně se připravovat na zadané téma
 samostatně zpracovávat domácí úkoly
Kompetence k řešení problémů
Žák je veden k tomu, aby byl schopen
 vyhledávat a odstraňovat chyby ve vlastních i jiných zapojeních
 řešit dílčí problémy vyplývající z jeho úlohy v týmu
 při řešení problémů se přiměřeně obracet na svoje kolegy a nadřízené
Komunikativní kompetence
Žák je veden k tomu, aby byl schopen
 spolupracovat ve formálním i neformálním týmu
 sdělovat svoje názory svým kolegům i nadřízeným
 prosazovat řešení, které považuje za správné
 uznat, je-li jiné řešení než jeho lepší
Personální a sociální kompetence
Žák je veden k tomu, aby byl schopen
 v roli nadřízeného rozdílet úkoly a vyžadovat jejich plnění
 v roli podřízeného uznávat autoritu nadřízeného, a to jak učitele, tak v žákovském týmu
Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
Žák je veden k tomu, aby byl schopen
 představit si užití nabytých vědomostí a dovedností v budoucí práci
 vyhledávat a zaplňovat mezery v trhu
Matematické kompetence
Žák je veden k tomu, aby byl schopen
 vypočítat jednoduché parametry součástí
 pracovat s jednoduchými vzorci
 používat kalkulačku pro odborné výpočty
 provádět jednoduché výpočty zpaměti
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 předem přibližně odhadnout žádoucí výsledek výpočtu
 posoudit vypočtený výsledek podle kritéria „je to možné – nemožné“
Kompetence využívat ICT
Žák je veden k tomu, aby byl schopen
 použít ICT k vyhledávání informací
 použít ICT ke kreslení jednoduchých schémat
 použít ICT ke tvorbě dokumentace a protokolů
Průřezová témata
 Člověk a životní prostředí
 Informační a komunikační technologie
 Člověk a svět práce

Vzdělávací obsah
1. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 66 (2)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Hodiny

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 rozumět základním elektrotechnickým pojmům a vysvětlit je
 ovládat jednotky elektrických
veličin a používat jejich převody
 pracovat s tabulkami
 zvládat základní výpočty



Základní pojmy a fyzikální
principy
 elektrický stav tělesa,
elektronová teorie
 elektrický
potenciál,
elektrické napětí,
 elektrický proud
 zdroje elektrické energie
 základní rozdělení materiálů v elektrotechnice

10

Stejnosměrný proud
 základní pojmy a veličiny proudového pole
 základní obvodové prvky
 rezistivita a konduktivita
 závislost
elektrického
odporu na teplotě
 Ohmův zákon
 práce a výkon elektrického proudu
 tepelné účinky elektrického proudu
 zdroje stejnosměrného
proudu a napětí
 Kirchhoffovy zákony
 spojování rezistorů
 využití rezistorů v praxi
 řešení
stejnosměrných
elektrických obvodů

24

Informační a komunikační technologie

Elektrostatické pole
 vnik a veličiny elektrostatického pole
 Coulombův zákon
 kapacita, kondenzátory,
spojování kondenzátorů

8

Informační a komunikační technologie

 rozumět základním pojmům
týkajících se stejnosměrného
proudu a vysvětlit je
 rozlišovat základní obvodové
prvky a funkční části v elektrotechnických obvodech
 orientovat se ve schématech
zapojení
elektrotechnických
obvodů
 ovládat jednotky příslušných
elektrických veličin a používat
jejich převody
 provádět technické výpočty
s užitím elektrotechnických tabulek a norem
 používat zdroje informací na
Internetu
 využívat možnosti digitálních
technologií při plnění úkolů
 používat elektronickou komunikaci při zpracovávání a zasílání úkolů

 rozumět základním elektrotechnickým pojmům a vysvětlit je
 ovládat jednotky příslušných
elektrických veličin a používat

Průřezové téma
Projekty
Poznámky
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jejich převody
 pracovat s tabulkami
 zvládat základní výpočty
 řešit elektrické obvody a stanovit elektrostatické parametry
zařízení
 používat zdroje informací na
Internetu
 využívat možnosti digitálních
technologií při plnění úkolů
 používat elektronickou komunikaci při zpracovávání a zasílání úkolů
 chápat podstatu dějů, při nichž
elektrická energie způsobuje
chemické přeměny, nebo dějů,
při nichž se chemickými reakcemi uvolňuje elektrická energie
 využívat poznatky z elektrochemie a údaje z firemních katalogů při práci s elektrochemickými zdroji a jejich periodické údržbě
 používat zdroje informací na
Internetu
 využívat možnosti digitálních
technologií při plnění úkolů
 používat elektronickou komunikaci při zpracovávání a zasílání úkolů
 rozumět základním elektromagnetickým pojmům a dějům
a vysvětlit je
 ovládat jednotky příslušných
elektrických veličin a používat
jejich převody
 pracovat s tabulkami
 řešit magnetické obvody pomocí matematického vyjadřování fyzikálních zákonů
 používat zdroje informací na
Internetu
 využívat možnosti digitálních
technologií při plnění úkolů
 používat elektronickou komunikaci při zpracovávání a zasílání úkolů
 chápat podstatu a význam
elektromagnetické indukce pro
konstrukci a užití elektrických
strojů
 vypočítat základní technické
parametry soustavy (transformátor, vzduchová mezera točivého stroje) s užitím elektrotechnických tabulek a norem
 rozumět základním elektro-

 energie elektrostatického
pole
 elektrostatické
pole,
elektrická pevnost dielektrika
 intenzita elektrostatického pole

Elektrochemie
 elektrolýza
 elektrochemické zdroje
elektrického proudu

4

Informační a komunikační technologie

Magnetické pole
 Magnetické
vlastnosti
látek
 Magnetické pole vodiče
 Magnetické obvody
 Silové účinky, energie
magnetického pole
 Vznik magnetického pole
 Zobrazování magnetických polí
 Veličiny magnetického
pole
 Řešení
magnetických
obvodů

12

Informační a komunikační technologie

Elektromagnetická indukce
 Indukční zákon, Lencovo
pravidlo
 Vlastní indukčnost
 Vzájemná indukčnost
 Činitel vazby
 spojování cívek
 vířivé proudy, účinky,
ztráty v železe



8

Informační a komunikační technologie
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technickým pojmům a vysvětlit je
 ovládat jednotky příslušných
elektrických veličin a používat
jejich převody
 pracovat s tabulkami



2. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 33 (1)
Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 zvládat základní elektrotechnické výpočty
 rozumět základním elektrotechnickým pojmům a vysvětlit je

 rozumět základním elektrotechnickým pojmům a vysvětlit je
 ovládat jednotky příslušných
elektrických veličin a používat
jejich převody
 řešit v oblasti střídavého proudu běžné elektrické obvody s
aktivními a pasivními prvky
 rozumět podstatě výroby a distribuce elektrické energie
 chápat význam jednotlivých
sledovaných parametrů rozvodné sítě
 znát základní druhy zapojení
běžných druhů spotřebičů do
rozvodné soustavy
 rozpoznávat typy strojů, způsoby jejich řízení – transformátory a běžné typy točivých
strojů
 znát druhy přístrojů, jejich použití, zjišťovat z odborné dokumentace jejich vlastnosti
 používat správnou terminologii
 nakreslit jednotlivé druhy sítí
 vyjmenovat druhy ochran při

Opakování základů elektrotechniky
 Ohmův zákon
 Rezistivita a konduktivita
 Spojování rezistorů
 Řešení elektrických obvodů
 Práce a výkon elektrického proudu
 Spojování kondenzátorů
 Řešení
obvodů
s kondenzátory
 Veličiny magnetického
pole
 Vlastnosti magnetického
pole
 Magnetické
vlastnosti
látek
 Indukční zákon
 Vlastní indukčnost
Střídavý proud
 Obvody
střídavého
proudu s indukčností a
kapacitou, sérioparalelní
obvody
 Činný, jalový a zdánlivý
výkon střídavého proudu, účiník
 Trojúhelník odporů a
výkonů

Trojfázový proud
 trojfázová proudová soustava
 druhy zapojení trojfázové soustavy
 Točivé magnetické pole
 Elektrické stroje – Transformátory, generátory,
elektromotory
 Elektrické
přístrojejističe, pojistky, chrániče, přepěťové ochrany

7

Informační a komunikační technologie
Jednoduchý obvod střídavého proudu

6

Příklady - jednoduchý
obvod střídavého proudu

10

Člověk a životní prostředí

Ochrany v elektrických sítích
 Společná hlediska pro
instalace a zařízení

4

Druhy elektrických sítí
Přepětí
Člověk a svět práce
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provozu
 vyjmenovat druhy ochran při
poruše











vysvětlit
systém
značení
ochrany krytem
vysvětlit pojem minimální krytí
vyjmenovat a popsat jednotlivé
třídy ochran elektrických zařízení
vysvětlit pojem vnější vliv a
vzájemné působení na elektrické zařízení
vysvětlit pojem základní prostředí
specifikovat rizika při práci na
elektrických zařízeních
orientovat se v zákoníku práce
z hlediska dodržování bezpečnostních předpisů
znát povinnosti a práva zaměstnanců a zaměstnavatele
diagnostikovat elektrická zařízení z hlediska jejich nebezpečnosti pro osoby a majetek

 Terminologie
 Druhy elektrických sítí –
TN, TT, IT ochrany
 Ochrana před úrazem
elektrickým proudem
 Ochrana za normálního
provozu
 Ochrana při poruše
 Ochrana proti účinkům
blesku
Základní charakteristiky
elektrických zařízení
 Ochrana elektrických zařízení krytem
 Třídy ochran elektrických zařízení
 Vnější vlivy a elektrické
zařízení
 Značení kabelů dle evropských norem
Bezpečnost a ochrana zdraví
při práci, hygiena práce,
požární prevence
 bezpečnost a ochrana
zdraví při práci na elektrotechnických
zařízeních
 pracovněprávní problematika BOZP
 bezpečnost technických
zařízení

4

Krytí elektrických předmětů
Vnější vlivy

2

Skripta Bezpečnost práce
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Elektronika
Celková hodinová dotace 0 –3 –1 - 2
Platí od: 1. 9. 2010
Ukončení platnosti:
Obecný cíl
Cílem je poskytnout žákům informace ze základů elektroniky, seznámit se s teoretickými základy elektronických
prvků a obvodů s návazností na praktické využití teoretických poznatků při analýze, případně návrhu jednoduchých elektronických obvodů. Součástí tohoto obecného cíle je i zaměření výuky na využívání moderních integrovaných obvodů, naučit žáky co nejefektivněji způsoby získávání informací v tomto oboru.
Charakteristika učiva
Učivo předmětu je rozděleno do těchto obsahových celků:
 Vysvětlení pojmu elektronika, základní elektronické prvky pasivní a aktivní, jejich vlastnosti a základní
technologie výroby.
 Základy elektronických obvodů, čtyřpólové parametry a charakteristiky
 Usměrňovače jednocestné, dvojcestné, můstkové, jednofázové, vícefázové, řízené a neřízené. Filtrace a
stabilizace usměrněného napětí, základní výpočty v obvodech usměrňovačů.
 Elektronické zesilovače střídavé a stejnosměrné, vlastnosti a parametry, třídy zesilovačů. Základní zapojení aktivních prvků, zesilovače s tranzistory a s integrovanými obvody. Zpětná vazba, výkonové, integrované a operační zesilovače.
 Oscilátory – podmínky vzniku oscilací, typická zapojení oscilátorů nízkofrekvenčních a vysokofrekvenčních, oblasti jejich použití.
 Základny techniky mikrořadičů
 Impulsové obvody – charakteristiky impulsových signálů, vlastnosti impulsových obvodů, tvarovací a
klopné obvody.
 Spínané impulsní napájecí zdroje.
 Vysokofrekvenční technika – přenos informací pomocí elektromagnetických vln, základy vysílací a přijímací techniky.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
 zhodnotit význam elektronických zařízení v moderním světě
 ocenit význam a užitečnost znalostí získaných v předmětu pro práci i běžný život
 uvědomit si důležitost samostatného získávání informací
 pochopit prospěšnost celoživotního vzdělávání
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Prospěch žáka se posuzuje podle kritérií a hledisek, která jsou součástí Pravidel hodnocení výsledků vzdělávání
žáků, obsažených ve školním řádu.
Hodnocení žáků je prováděno formou písemných testů i ústní formou v souladu s Pravidly hodnocení prospěchu
a chování žáků. Je zohledněn přístup žáka k předmětu, jeho docházka a aktivita. Součástí hodnocení jsou i písemné přípravy a domácí úkoly.
Pojetí výuky
Předmět uvádí žáky do problematiky základních elektronických obvodů. Na tomto základu jsou stavěny další
odborné předměty, např. elektronická měření, číslicová technika nebo technické vybavení počítačů.
Metodika výuky
Výuka je prováděna v učebně s využitím audiovizuální a výpočetní techniky a je zaměřena na zvládnutí základů
jednotlivých elektronických obvodů v návaznosti na jejich praktické využití. Zadávané úkoly jsou zaměřeny ke
procvičování návrhu a analýzy obvodů. Výuka je koordinována s dalšími odbornými předměty: elektrická měření, číslicová technika a technické vybavení počítačů.
V odborném výcviku jsou metodicky příbuzně procvičovány především způsoby návrhu, analýzy a měření elektronických obvodů s využitím moderní techniky, a to na skutečných obvodech i simulací na počítači.
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikací průřezových témat
Kompetence k učení
Žák je veden k tomu, aby byl schopen
 vyhledávat informace na internetu, od spolupracovníků, v odborné literatuře a správně je použít k učení
 posuzovat katalogové údaje, vybírat zapojení a zařízení pro zadaný úkol
 zapamatovat podstatné, odkládat nepodstatné
 vzorce a poučky si spíše jednoduše odvozovat, než pamatovat
 samostatně zpracovávat domácí úkoly
Kompetence k řešení problémů
Žák je veden k tomu, aby byl schopen
 řešit dílčí problémy vyplývající z jeho úlohy v týmu
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 při řešení problémů se přiměřeně obracet na svoje kolegy a nadřízené
Komunikativní kompetence
Žák je veden k tomu, aby byl schopen
 spolupracovat v týmech
 sdělovat svoje názory svým kolegům i nadřízeným
 prosazovat řešení, které považuje za správné
 posoudit a uznat, je-li jiné řešení lepší než jeho
Personální a sociální kompetence
Žák je veden k tomu, aby byl schopen
 v roli nadřízeného rozdílet úkoly a vyžadovat jejich plnění
 v roli podřízeného uznávat autoritu nadřízeného, a to jak učitele, tak v žákovském týmu
Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
Žák je veden k tomu, aby byl schopen
 představit si užití nabytých vědomostí a dovedností v budoucí práci
 vyhledávat a zaplňovat mezery v trhu
Matematické kompetence
Žák je veden k tomu, aby byl schopen
 vypočítat jednoduché parametry součástí a obvodů
 předem přibližně odhadnout žádoucí výsledek výpočtu
 pracovat s jednoduchými vzorci
 provádět jednoduché výpočty zpaměti
 používat kalkulačku pro odborné výpočty
 posoudit vypočtený výsledek podle kritéria „je to možné – nemožné“
Kompetence využívat ICT
Žák je veden k tomu, aby byl schopen
 uvědomit si, že elektronické prvky a obvody jsou důležitou součástí techniky ICT
 popsat, jak jsou probírané obvody a součásti použity v jednotlivých částech techniky ICT
Průřezová témata
 Informační a komunikační technologie
 Člověk a životní prostředí

Vzdělávací obsah
II. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 99 (3)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Hodiny

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 Orientovat se v typech a vlastnostech elektronických součástek
 získat orientaci v základních obvodových parametrech

Prvky elektronických obvodů
Fyzikální podstata a technologické
vlastnosti součástek

10

Přenosové vlastnosti dvojpólů a čtyřpólů
Obvodové parametry
Napěťový, proudový a výkonový
přenos, jejich vyjadřování v dB.
Vstupní a výstupní impedance
Kmitočtová charakteristika
Usměrňovače
Jednocestné
Dvoucestné
Můstkové
Vícefázové
Neřízené a řízené
Filtrace
Stabilizace
Zesilovače
Střídavé a stejnosměrné zesilovače
Základní zapojení a činnost tranzistorových zesilovačů

15

 objasnit podstatu činnosti jednotlivých typů usměrňovačů
 vysvětlit princip filtrace a stabilizace usměrněného napětí
 zvládnout početní návrhy a řešení usměrňovačů včetně filtrace a
stabilizace
 zvládnout řešení návrhu i analýzy základních zapojení tranzistorových zesilovačů
 orientovat se ve způsobech gra-

21

30

Průřezové téma
Projekty
Poznámky
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fického řešení obvodů zesilovače
vysvětlit princip a vlastnosti
zpětné vazby
řešit úlohy v oblasti výkonových
zesilovačů
využívat aplikační zapojení operačních zesilovačů
popsat vznik oscilací v obvodu
znát základní typy oscilátorů
vysvětlit činnost jednotlivých
bloků kmitočtové syntézy a fázového závěsu



 použít vše výše uvedené

Grafické řešení
Nastavení pracovního bodu
Vícestupňové zesilovače
Zpětná vazba
Výkonové zesilovače
Vysokofrekvenční zesilovače
Operační zesilovače
Oscilátory
Princip a podmínky vzniku oscilací
Oscilátory RC
Funkční oscilátory
Oscilátory LC a krystalové
Princip napěťové a kmitočtové syntézy

19

Shrnutí učiva

4

Vzdělávací obsah
III. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 33 (1)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Hodiny

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 rozlišit základní architektury
mikropočítačů
 vysvětlit činnost μ-řadiče podle
blokového schématu
 charakterizovat typy a bloky
pamětí mikrořadiče podle účelu
a použití
 zvládnout syntaxi asembleru a
nejpoužívanější instrukce při
programování mikrořadiče
 charakterizovat základní impulsové signály
 řešit matematicky a graficky
poměry v jednoduchých tvarovacích obvodech
 vysvětlit činnost hlavních typů
klopných obvodů
 využívat základní aplikace integrovaného časovače 555

Základy techniky mikrořadičů (PIC)
Architektura μ-řadičů
Blokové schéma PIC
Organizace paměti RAM
Instrukční soubor

10

Impulsové obvody
Impulsový signál, časové průběhy a
spektrální charakteristiky
Tvarovací články RC a RL
v impulsových obvodech
Klopné obvody
Časovač 555

23

Průřezové téma
Projekty
Poznámky

Vzdělávací obsah
IV. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 64 (2)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Hodiny

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 vysvětlit činnost a zapojení měničů a impulsových zdrojů
 porozumět, jakými způsoby jsou
řešeny a realizovány řídící obvody impulsních zdrojů
 popsat jejich výhody

Spínané zdroje
Princip činnosti měničů
Způsoby řízení, regulace a ochrany
impulsových zdrojů
Srovnání parametrů impulsních a
lineárních zdrojů

16

Průřezové téma
Projekty
Poznámky
Člověk a životní
prostředí
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 objasnit podstatu přenosu informací pomocí elektromagnetických vln
 rozlišit základní druhy modulace
 popsat hlavní typy přijímačů
 charakterizovat zásadní rozdíly
při přenosu analogového a digitálního signálu
 zopakovat a prohloubit vědomosti za celou dobu studia
 připravit se k maturitní zkoušce

Vysokofrekvenční technika
Přenos informací pomocí elektromagnetických vln
Modulace a demodulace AM, FM a
jejich digitální způsoby
Vlastnosti a typy přijímačů pro bezdrátový přenos
Rozdíly analogového a digitálního
vysílání a příjmu
Závěrečné opakování

28
Informační a komunikační technologie

20
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Technické vybavení počítačů – specializace počítače
Celková hodinová dotace 0 – 0 – 4 – 2
Platí od : 1.9.2010
Ukončení platnosti :
Obecný cíl
Obecným cílem je výchova odborníka, který je schopen
 provozovat a udržovat osobní počítače a to jak samostatné, tak pracující v sítích
 systematicky identifikovat závady desek, konektorů a kabelů
 vyměňovat vadné díly
 instalovat nové části počítače
 instalovat a udržovat programové vybavení
Charakteristika učiva
Učivo se dělí na tématické celky, které žáky seznámí s funkcí jednotlivých částí počítače, jejich použitím, údržbou, hledáním a odstraňováním závad, instalací a údržbou programů, ochranou dat, konfigurací rozsáhlých aplikací.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Vzdělávání směřuje k tomu, aby byl žák schopen
pracovat zodpovědně, cílevědomě a samostatně
diskutovat problémy v pracovních skupinách, přijímat stanoviska a názory jiných a učit se umění kompromisu a
vyjednávání
přijímat odpovědnost za výsledky svých rozhodnutí
 postupovat při údržbě a opravách počítačů úsporně a s citem pro techniku
 dbát na bezpečnost svoji, svých spolupracovníků i techniky
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Prospěch žáka se posuzuje podle kritérií a hledisek, která jsou součástí Pravidel hodnocení výsledků vzdělávání
žáků, obsažených ve školním řádu.
Hodnotí se praktické práce, písemné práce a ústní projev. Pro hodnocení jsou využívány také on-line testy, které
žáci skládají prostřednictvím internetu. V hodnocení se odráží přístup žáka ke studiu, jeho aktivita, docházka.
Při hodnocení prací se kromě klasických známek používá také bodový systém s pevně danými pravidly přepočtu
bodů na známky. Konečné hodnocení na vysvědčení je vyjadřováno známkou z obvyklé stupnice 1-5.
Pojetí výuky
Výuka ve třetím ročníku je orientována především prakticky. V teoretické části jsou probírána především témata,
potřebná pro zvládnutí praktické části s tím, že hlubší teoretické znalosti získají žáci ve čtvrtém ročníku.
Výuka je organizována tak, že žáci jednou za dva týdny absolvují šestihodinový blok praktické výuky a dvě
hodiny teoretického vyučování.
Na praktickou výuku je třída dělena na třetiny tak, aby maximální počet žáků ve skupině byl 10. Skupiny pro
praktickou výuku jsou shodné se skupinami pro odborný výcvik, se kterým je praktická výuka časově koordinována. Praktická výuka probíhá v laboratoři s deseti pracovišti. Každé pracoviště je vybaveno jedním počítačem.
Při praktické výuce se žáci učí pracovat se softwarovými i hardwarovými nástroji, potřebnými pro údržbu a
opravy počítače.
Ve čtvrtém ročníku je výuka v rámci tohoto předmětu jen teoretická.
Teoretická výuka probíhá ve třídě se všemi žáky najednou.
Při vyučování jsou využívány názorné pomůcky, audiovizuální prostředky, instruktážní, diagnostické a opravné
počítačové programy. Učivo je koordinováno s ostatními odbornými předměty a odborným výcvikem. Žáci
absolvují exkurze a praxi ve firmách, zabývajících se prodejem, instalací a opravami počítačů.
Užívá se schematických značek, symbolů, veličin a rozměrů dle příslušných norem.
Metodika výuky
Základní metodou výuky v teoretické části je výklad spojený s praktickým procvičováním na konkrétních praktických příkladech. Využívá se vzdělávacích pořadů veřejnoprávní televize a Internetu.
V praktické části žáci dostávají zadání praktických činností, která řeší samostatnou prací. Informace pro další
postup získávají konzultacemi se spolužáky a s učitelem, aktivním hledáním na internetu, z literatury.
Při vyučování jsou využívány názorné pomůcky, audiovizuální prostředky, instruktážní, diagnostické a opravné
počítačové programy. Učivo je koordinováno s ostatními odbornými předměty a odborným výcvikem. Žáci
absolvují exkurze a praxi ve firmách, zabývajících se prodejem, instalací a opravami počítačů.
Užívá se schematických značek, symbolů, veličin a rozměrů dle příslušných norem.
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
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aktivně pracovat s technickou literaturou, katalogy, internetem (kompetence k učení)
stavět na dříve získaných poznatcích a rozvíjet je (kompetence k učení)
řešit zadané úlohy samostatně i v pracovních skupinách (kompetence k řešení problémů)
podílet se na rozboru zadaných úloh, navrhovat a společně hledat řešení (kompetence k řešení problémů)
diskutovat při hledání řešení (komunikativní kompetence)
používat odbornou terminologii a mezinárodní normy (komunikativní kompetence)
pracovat s tabulkami, grafy a schématy (matematické kompetence)
chápat smysl technické normalizace a protokolů při komunikaci v oboru počítačů (průřezové téma Člověk a svět
práce)
Průřezová témata realizovaná v předmětu:
 Informační a komunikační technologie
 Člověk a svět práce
 Člověk a životní prostředí

Vzdělávací obsah
3. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 132 (4)
Teoretická část
Výsledky vzdělávání

Učivo

Hodiny

Bezpečnost

1

Průřezové téma
Projekty
Poznámky

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 dbát na bezpečnost lidí i techniky
 uvědoměle a pravidelně zálohovat výsledky práce
 postupovat racionálně a bezpečně při demontáži a montáži
zařízení
 dokumentovat svoji činnost

 znát vlivy, které škodí zařízení a
při práci je eliminovat
 znát hlavní části základní desky
a jejich funkci
 zhodnotit vlastnosti sběrnic a
posoudit
jejich
vhodnost
v aplikacích
 orientovat se v rozhraních počítače
 znát funkci a užití řadičů a ovladačů

 znát organizaci dat na paměťových médiích
 používat a vytvářet systémové
disky
 znát princip a užití optických
médií
Praktická část
Výsledky vzdělávání

bezpečnost člověka, přístroje, dat
zásady bezpečné práce
zálohování
Demontáž, montáž
obecné zásady demontáže
nástroje
dokumentace
demontáž a montáž přístrojů
orientace a poloha kabelů, konektorů,
desek
Prevence, údržba

Člověk a svět práce

5

1
Člověk a životní
prostředí

škodlivé vlivy a jejich eliminace
Základní deska
CPU, koprocesor a cache
operační paměť
cache, virtuální paměť, paměť na
grafické kartě
sběrnice - společné vlastnosti
historický vývoj sběrnic
paralelní a sériové sběrnice
řadiče a ovladače
rozhraní
rozhraní pro připojení disků
paralelní a sériová rozhraní
bezdrátová rozhraní
Vnější paměti

16

11

organizace dat na disketách a discích
soubory, adresáře, FAT, DBR, MBR
systémové disky
CD
DVD
Učivo

Ho-

Průřezové téma
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diny

Projekty
Poznámky

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 propojit části počítače
 zkontrolovat základní funkce
 zjistit konfiguraci pomocí vhodných programů

 rozumět základním pojmům o
discích
 formátovat disky
 vytvářet, měnit, mazat oddíly
 konfigurovat disky
 používat diagnostické programy
 zjišťovat konfigurace
 ověřovat funkčnost základních
dílů
 měřit rychlost základních dílů
 sestavovat protokoly

Instalace počítače
propojení částí počítače
kontrola základních funkcí
zjištění konfigurace
programy pro zjišťování konfigurace
Údržba a konfigurace pevných disků
fyzický disk, logický disk
formátování disků
oddíly na disku
SW nástroje pro práci s disky
konfigurace disku
Diagnostické programy
funkce diagnostických programů
zjištění konfigurace počítače
ověření funkčnosti základních dílů
měření rychlosti procesoru, grafické
karty, disků
automatické vytvoření protokolu
Příkazy DOS

 rozlišovat interní a externí příkazy DOS
 používat hvězdičkovou konvenci
 zadávat hromadné operace
 pracovat s disky, adresáři, soubory

příkazy interní, externí
hvězdičková konvence
hromadné operace
práce s disky, adresáři, soubory

 užívat dávkové soubory
 používat příkazy DOS
 tvořit jednoduché programy
s podmíněnými funkcemi
 tvořit a ladit dávkové soubory

Dávkové soubory
princip a užití dávkového souboru
příkazy ECHO, REM, PAUSE
programování a větvení v rámci dávkových souborů
tvorba a ladění dávkového souboru
Operační systémy

 vysvětlit rozdíly mezi komerčními a Open Source systémy
 instalovat jednoduchou verzi
operačního systému Linux
 konfigurovat základní funkce
 najít, instalovat a použít dostupné programové vybavení

6

6

6

8

6

charakteristické znaky verzí Windows
volby během instalace
nouzový režim
správce zařízení
body obnovy systému
Nástroje Windows

 kontrolovat správnou funkci disku
 defragmentovat disk
 použít diagnostické nástroje operačního systému
 pracovat s programy pro konfiguraci registrů

6

srovnání Windows a Open Source
systémů
instalace operačního systému Linux
konfigurace Ethernetu a dalších funkcí
dostupné programové vybavení
Instalace operačního systému

 znát, posoudit, doporučit verze
operačního systému
 instalovat
operační
systém
s vhodnými volbami
 navodit a užít nouzový režim
 používat body obnovy systému

6

6

kontrola disku
defragmentace
programy dxdiag, gpedit, ipconfig,
winmsd, msconfig
registry
programy pro konfiguraci registrů
Bezpečnost počítačů

6
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 definovat základní druhy virů
 detekovat viry
 instalovat a používat antivirové
programy
 instalovat a používat firewall

definice, druhy virů
detekce virů
antivirové programy
firewall
Identifikace a odstranění chyby
počítače

 identifikovat chyby při startu
BIOSu, Windows
 vysvětlit samovolné restarty počítače, umět jim předcházet
 najít příčiny zpomalení počítače
 identifikovat chyby disků, souborů, adresářů
 obnovit omylem smazaná data

chyby při startu BIOSu, Windows
samovolné restarty počítače
zpomalení počítače
chyby disků
chyby souborů, adresářů
obnova omylem smazaných dat
Komunikační a síťové funkce I

 znát a umět aplikovat požadavky
na hardware a software
 znát funkci a použití síťové karty
 zapojit jednoduchou kabeláž
 konfigurovat Windows pro síť
 nastavit sdílení záznamových
médií a tiskáren
 provést jednoduchou diagnostiku provozu sítě

 vysvětlit podstatu a vznik zvuku
 rozumět přeměně akustických
signálů na elektrické
 chápat analogový záznam zvuku
 chápat digitální záznam zvuku
 instalovat, konfigurovat a použít
program pro záznam a zpraco-

Informační a komunikační technologie

6

síť s rozbočovačem
síť s přepínačem
MAC adresy
dvě a více samostatných sítí
propojení sítí pomocí směrovačů
IP adresy
Bezdrátová síť

 znát a použít základní součásti
bezdrátové sítě: přístupové body
a síťové karty
 konfigurovat počítač pro bezdrátové připojení
 konfigurovat přístupový bod
 nastavit parametry přenosu:
pásmo, kanál
 konfigurovat
bezpečnostní
aspekty sítě
 provést jednoduchou diagnostiku provozu sítě

6

požadavky na hardware a software
síťová karta
kabeláž
konfigurace Windows pro síť
sdílení záznamových médií a tiskáren
diagnostika provozu sítě
Komunikační a síťové funkce II

 postavit a použít jednoduchou
síť
s rozbočovačem
a
s přepínačem
 znát strukturu a použití MAC
adresy
 propojit dvě a více sítí pomocí
přepínačů
 znát zásady propojení sítí pomocí směrovačů
 znát strukturu a použití IP adresy

6

Informační a komunikační technologie

6

součásti sítě: přístupové body a síťové
karty
konfigurace počítače pro bezdrátové
připojení
konfigurace přístupového bodu
parametry přenosu: pásmo, kanál
nastavení bezpečnosti
diagnostika provozu
Principy zpracování analogových
signálů
podstata, vznik zvuku
přeměna akustických signálů na elektrické
analogový záznam zvuku
digitální záznam zvuku
SW pro záznam a zpracování zvuku
instalace programu

Informační a komunikační technologie

6
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vání zvuku
Záznam a zpracování zvuku
 pracovat se stopami
 používat ovládací prvky programu
 provádět nedestruktivní úpravy
audio souborů
 používat mikrofon, mixer, sběrnici
 aplikovat efekty, simulovat různé akustické prostory
 znát vlivy efektů na zvuk

práce se stopami
ovládací prvky
nedestruktivní úpravy audio souborů
záznam pomocí mikrofonu, mixer,
sběrnice
aplikace efektů, simulace prostorů
vlivy efektů na zvuk
Syntéza a zpracování hudby

 znát základní principy hudební
syntézy
 používat moduly programu:
vstupy - výstupy, generátor, filtr,
modulátor
 spojovat moduly
 používat předdefinované nástroje a přístroje
 znát pojmy: vyšší harmonická,
modulace, obalová křivka

6

6

základní principy hudební syntézy
moduly programu: vstupy - výstupy,
generátor, filtr, modulátor
spojování modulů
předdefinované nástroje a přístroje
vyšší harmonické, modulace, obalové
křivky

4. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 64 (2)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Hodiny

Části počítače

12

Průřezové téma
Projekty
Poznámky

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 mít přehled o technickém zařízení a programech používaných
pro multimédia
 znát princip a použití zvukové
karty
 znát princip a použití grafické
karty
 funkci a vlastnosti zdrojů pro
počítače
 znát rozdělení monitorů, jejich
parametry, způsoby připojení
 znát funkci a princip periferií
pro vstup a výstup: klávesnice,
tiskárna, myš

multimédia
zvukové karty
grafické karty
zdroj
monitor
klávesnice
tiskárna
myš

Činnosti počítače při zavádění systému
 znát průběh ověřování a náběhu
napájení
 znát účel paměti ROM a její roli
při zavádění systému
 znát průběh testů po zapnutí
 znát účel a funkci částí BIOSu
na deskách
 znát průběh inventarizace a testování systému

 znát průběh zavádění operačního
systému

6

napájení
paměť ROM a zavádění systému
testy po zapnutí
spuštění částí BIOSu na deskách
inventarizace a testování systému

Zavádění operačního systému
hlavní zaváděcí záznam
zaváděcí záznam DOS

5
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 znát účel a funkci zaváděcích
záznamů, skrytých systémových
souborů, konfiguračních souborů

skryté soubory
konfigurační soubory
Instalace nových desek

 znát způsoby konfigurace desek
 vysvětlit pojem konflikty zařízení
 znát systémové zdroje: adresy
vstupů-výstupů, kanály přímého
přístupu do paměti, žádosti o
přerušení, adresy pamětí

konfigurace desek
konflikty zařízení
adresy vstupů-výstupů
kanály přímého přístupu do paměti
žádosti o přerušení
adresy pamětí
Instalace základní desky

 znát způsoby konfigurace základní desky
 znát programy Setup, BIOS
 znát účel a užití paměti CMOS
 znát účel a užití přepínačů, propojek při konfiguraci

 mít přehled o požadavcích na
počítače v různých oblastech
využití
 sledovat vývoj parametrů počí-

6

účinky a projevy
prevence
antivirové prostředky HW, SW
postupy při napadení virem
Počítačové sítě

 znát rozdělení a topologie sítí
LAN a WAN
 znát média užívaná v sítích:
měď, skleněné vlákno, bezdrát
 znát základní zařízení používaná
v sítích: rozbočovače, přepínače,
směrovače, pracovní stanice,
servery
 mít přehled o softwaru používaném v sítích
 navrhnout malou síť

2

média
intervaly
umístění záloh
programy pro zálohování
Počítačové viry

 znát účinky a projevy virů
 znát zásady antivirové prevence
 mít přehled o programových a
hardwarových
prostředcích
ochrany
 znát postupy při napadení virem,
jejich výhody a nevýhody

2

ruční konfigurace desek
automatická konfigurace
inventarizace součástí při startu
kompatibilita
Zálohování dat a konfigurace

 znát zásady pro zálohování
 umět posoudit vhodnost různých
médií pro různé typy záloh
 znát zásady pro umístění záloh
 mít přehled o programech pro
zálohování

6

konfigurace
programy Setup, BIOS
paměť CMOS
přepínače, propojky
Technologie Plug and Play

 znát rozdíly mezi ruční a automatickou konfigurací desek
 znát výhody a nevýhody obou
způsobů konfigurace
 znát průběh inventarizace součástí při startu počítače
 znát podmínky kompatibility
s technologií Plug and Play

11

Informační a komunikační technologie

12

sítě LAN a WAN
topologie sítí
média: měď, skleněné vlákno, bezdrát
rozbočovače
přepínače
směrovače
pracovní stanice
servery
síťový software
návrh malé sítě doma nebo v kanceláři
Zásady pro výběr počítače
oblasti užití počítačů
parametry počítačů
kritéria pro výběr

Informační a komunikační technologie

2
Člověk a svět práce
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tačů
 stanovit a uplatnit kritéria pro
výběr počítače
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Technické vybavení počítačů – specializace počítačové sítě
Celková hodinová dotace 0 – 0 – 4 - 2
Platí od : 1.9.2010
Ukončení platnosti :
Obecný cíl
Obecným cílem je výchova odborníka se středoškolským vzděláním, který je schopen navrhovat, provozovat a
udržovat v chodu sítě počítačů třídy PC. Je schopen systematicky identifikovat závady aktivních a pasivních
zařízení, konektorů a kabelů, vyměňovat vadné díly, instalovat nové části, instalovat a inovovat programové
vybavení.
Charakteristika učiva
Učivo se dělí na tématické celky, které žáky seznámí s funkcí jednotlivých částí počítačových sítí, jejich konfigurací, použitím, údržbou, hledáním a odstraňováním závad, konfigurací zařízení a protokolů, ochranou dat.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Vzdělávání směřuje k tomu, aby byl žák schopen
pracovat zodpovědně, cílevědomě a samostatně
diskutovat problémy v pracovních skupinách, přijímat stanoviska a názory jiných a učit se umění kompromisu a
vyjednávání
přijímat odpovědnost za výsledky svých rozhodnutí
 postupovat při návrhu, stavbě a údržbě sítí úsporně a s citem pro techniku
 dbát na bezpečnost svoji, svých spolupracovníků i techniky
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Prospěch žáka se posuzuje podle kritérií a hledisek, která jsou součástí Pravidel hodnocení výsledků vzdělávání
žáků, obsažených ve školním řádu.
Hodnotí se praktické práce, písemné práce a ústní projev. Pro hodnocení jsou využívány také on-line testy, které
žáci skládají prostřednictvím internetu. V hodnocení se odráží přístup žáka ke studiu, jeho aktivita, docházka.
Při hodnocení prací se kromě klasických známek používá také bodový systém s pevně danými pravidly přepočtu
bodů na známky. Konečné hodnocení na vysvědčení je vyjadřováno známkou z obvyklé stupnice 1-5.
Pojetí výuky
Výuka v předmětu je orientována především prakticky.
Výuka je organizována tak, že žáci jednou za dva týdny absolvují šestihodinový blok praktické výuky a dvě
hodiny (ve třetím ročníku) nebo čtyři hodiny (ve čtvrtém ročníku) teoretického vyučování.
Teoretické znalosti žáci získávají především samostatným studiem látky, která je pro ně k dispozici na internetových stránkách firmy Cisco. Přístup k této látce žáci získávají prostřednictvím přihlašovacích jmen a hesel, které
jim jsou přiděleny poté, co se stanou studenty „Síťové akademie Cisco“ (Cisco Networking Academy - CNA).
Žáci mohou látku dostat i na CD-ROM. Pak jejich studium nemusí být nutně vázáno na připojení k internetu.
Výuka je rozdělena do čtyř semestrů. První dva semestry žáci absolvují ve třetím ročníku (předmět Technické
vybavení počítačů), další dva semestry ve čtvrtém ročníku (předměty Technické vybavení počítačů a Odborný
výcvik).
Semestry jsou rozděleny do kapitol. Na závěr každé kapitoly každý žák absolvuje samostatně on-line test prostřednictvím internetu. Na závěr každého semestru žáci absolvují pod vedením instruktorů závěrečný on-line test
a praktickou zkoušku.
Na praktickou výuku je třída dělena na třetiny tak, aby maximální počet žáků ve skupině byl 10. Skupiny pro
praktickou výuku jsou shodné se skupinami pro odborný výcvik, se kterým je praktická výuka časově koordinována.
Praktická výuka probíhá v laboratoři s deseti pracovišti. Každé pracoviště je vybaveno jedním počítačem.
Praktická výuka v uvedeném rozsahu a formě probíhá ve třetím ročníku v rámci předmětu Technické vybavení
počítačů, ve čtvrtém ročníku v rámci předmětu Odborný výcvik.
Teoretická výuka probíhá v odborné učebně s využitím audiovizuální techniky.
Metodika výuky
Základní metodou výuky v teoretické části je výklad spojený s praktickým procvičováním na konkrétních praktických příkladech. Využívá se především výukových materiálů firmy Cisco.
V praktické části žáci dostávají zadání praktických činností, která řeší samostatnou prací. Informace pro další
postup získávají konzultacemi se spolužáky a s učitelem, aktivním hledáním na internetu, z literatury.
Při vyučování jsou využívány názorné pomůcky, audiovizuální prostředky, instruktážní, diagnostické a opravné
počítačové programy. Učivo je koordinováno s ostatními odbornými předměty a odborným výcvikem. Žáci
absolvují exkurze a praxi ve firmách, zabývajících se návrhem, instalací a provozem počítačových sítí.
Užívá se schematických značek, symbolů, veličin a rozměrů dle příslušných norem.
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Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
aktivně pracovat s technickou literaturou, katalogy, internetem (kompetence k učení)
stavět na dříve získaných poznatcích a rozvíjet je (kompetence k učení)
řešit zadané úlohy samostatně i v pracovních skupinách (kompetence k řešení problémů)
podílet se na rozboru zadaných úloh, navrhovat a společně hledat řešení (kompetence k řešení problémů)
diskutovat při hledání řešení (komunikativní kompetence)
používat odbornou terminologii a mezinárodní normy (komunikativní kompetence)
pracovat s tabulkami, grafy a schématy (matematické kompetence)
chápat smysl technické normalizace a protokolů při komunikaci v oboru počítačových sítí (průřezové téma Člověk a svět práce)
Průřezová témata realizovaná v předmětu:
 Informační a komunikační technologie
 Člověk a svět práce
 Člověk a životní prostředí

Vzdělávací obsah
3. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 132 (4)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Hodiny

Základy sítí
Základy síťového hardwaru
Základy síťového softwaru
Číselné soustavy
Komunikace v síti interntet
Modely pro sítě: OSI a TCP/IP
Aplikační vrstva, funkce, protokoly
Transportní a síťová vrstva
OSI – Transportní vrstva
TCP Protokol
UDP Protokol
OSI – Síťová vrstva
Proces směrování
Statické a dynamické směrování
Adresování v sítích
IPv4
Výpočty adres
Testování adres
Traceroute, ping
Datová a fyzická vrstva

8

Průřezové téma
Projekty
Poznámky

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 ovládat základy síťového hardwaru a softwaru, číselných soustav, komunikace v síti internet
 ovládat modely sítí a funkci jejich vrstev

 ovládat funkci transportní a síťové vrstvy a jejich protokolů
 ovládat základy statického a dynamického směrování

 ovládat základy protokolu IPv4,
výpočty adres a testování, příkazy pro testování

 ovládat adresování ve 2. vrstvě
 chápat pojem rámce a principy
kódování síťových signálů
 vybrat správný typ kabelu pro
danou aplikaci
 vyrobit a otestovat síťovou kabeláž

 ovládat základy
v sítích LAN

komunikace

8

10

8

Adresy 2. vrstvy
Rámce
Principy kódování síťových signálů
Specifikace a zakončení kabelů
Výroba a testování kabelů
IP adresy

 chápat vyhledávání přenosové
cesty, účel a funkci IP adres
 rozdělit IP adresy do tříd a pracovat s nimi
 ovládat privátní a veřejné adresy

Informační a komunikační technologie

10

Vyhledávání přenosové cesty
Účel a funkce IP adres
Třídy IP adres a práce s nimi
Privátní a veřejné adresy
Ethernet
Komunikace v LAN
Rozbočovače a přepínače

8
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 zapojit a konfigurovat rozbočovače a přepínače
 ovládat protokol ARP
 hledat závady v síti
 používat příkazy ping, tracert,
telnet

Protokol ARP
Hledání závad v síti
Příkazy ping, tracert, telnet

Plánování a stavba sítě
 plánovat a stavět sítě LAN a
WAN
 ovládat základy podsítí
 ovládat postupy při vytváření
podsítí

Stavba sítě LAN
Propojení LAN a WAN
Základy podsítí
Postupy při vytváření podsítí
Konfigurace a testování sítí

 konfigurovat síťová zařízení
 testovat rozhraní, lokální sítě,
brány
 monitorovat sítě
 interpretovat zachycená data
 tvořit a udržovat dokumentaci
sítí
 ovládat konfigurování a řízení
směrovačů, přepínání jejich módů, příkazy

 ovládat módy činnosti směrovače
 konfigurovat Ethernet a sériové
rozhraní
 konfigurovat přímé propojení
sítí statickými cestami

 konfigurovat a ladit protokol
RIPv1 v pokročilých aplikacích
 řešit problémy RIPv1
 rozdělovat sítě do podsítí
s proměnnou délkou masky






znát nedostatky RIPv1
konfigurovat protokol RIPv2
měnit a ladit RIPv2
řešit problémy s RIPv2






používat příkazy show
používat směrovací tabulky
nastavit výchozí bránu
používat příkazy ping, telnet,

8

Konfigurace CISCO zařízení
Testování rozhraní, lokálních sítí
Testování brány
Monitorování sítí
Interpretace zachycených dat
Dokumentace sítí
Úvod do směrovačů
Základy směrovačů
Ovládání směrovačů z příkazového
řádku
Uživatelské rozhraní
Uživatelský a privilegovaný mód
Příkazy v uživatelském a privilegovaném módu
Statické směrování

8

8

Módy činnosti směrovače
Konfigurace Ethernet rozhraní
Konfigurace Serial rozhraní
Přímé propojení sítí
Dynamické směrovací protokoly

 klasifikovat směrovací protokoly
 vysvětlit směrování podle vektorů vzdáleností
 konfigurovat a ladit protokol
RIP v jednoduchých aplikacích
 hledat a řešit problémy

8

8

Základní klasifikace protokolů
Směrování podle vektorů vzdáleností
Konfigurace RIP
Ladění RIP
Hledání a řešení problémů
Protokol RIP verze 1
Konfigurace RIP
Ladění RIP
Řešení problémů RIPv1
Rozdělování do podsítí s proměnnou
délkou masky

8

Protokol RIPv2
Nedostatky RIPv1
Základní konfigurace RIPv2
Změna a ladění RIPv2
Řešení problémů s RIPv2
Ladění směrovačů
Příkazy show
Směrovací tabulky
Výchozí brána
Příkazy ping, telnet, traceroute

8

8
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traceroute, debug
 používat protokol CDP pro ladění směrovačů
 používat a konfigurovat protokoly EIGRP, RTP, Hello
 vysvětlit pojem autonomní systém
 vysvětlit pojem SPF algoritmus
 znát stavbu link-state paketu
 rozumět konstrukci link-state databáse
 implementovat link-state protokoly

Příkazy debug
Užití CDP pro ladění směrovačů
Protokol EIGRP
RTP Protokol
Hello Protokol
Základní EIGRP konfigurace
Autonomní systém
Link-state směrovací protokoly

8

8

SPF algoritmus
stavba link-state paketu
konstrukce link-state databáse
implementace link-state protokolů

4. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 64 (2)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Hodiny

Směrovače – shrnutí

2

Průřezové téma
Projekty
Poznámky

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 znát strukturu a užití IP adres
 znát hardware a operační systém
směrovačů, jejich užití
 znát principy směrování, výběru
nejlepší trasy, posílání paketů
 znát směrovací protokoly, jejich
konfiguraci a užití

IP adresy
směrovače
směrování
protokoly
Návrh sítí LAN

 znát architekturu sítí LAN
 vybrat přepínače pro jednotlivé
funkce

Architektura sítí LAN
Výběr přepínačů pro jednotlivé funkce
Základy přepínačů a jejich konfigurace

 znát principy sítí Ethernet
 popsat předávání rámců pomocí
přepínače
 konfigurovat přepínače
 konfigurovat bezpečnostní prvky
přepínače
 definovat virtuální lokální sítě,
popsat jejich typy
 propojovat virtuální lokální sítě
 konfigurovat virtuální lokální
sítě
 popsat koncept a funkci virtuálního trunking protokolu
 konfigurovat virtuální trunking
protokol

 popsat výhody a problémy redundantní topologie na vrstvě 2
 znát princip Spanning-Tree protokolu

2

2

Úvod do sítí Ethernet
Předávání rámců pomocí přepínače
Konfigurace přepínače
Konfigurace bezpečnosti přepínače
Virtuální lokální sítě - VLAN
Definice, typy virtuálních lokálních
sítí
Propojování virtuálních lokálních sítí trunking
Konfigurace virtuálních lokálních sítí
Virtuální trunking protokol - VTP
Koncept virtuálního trunking protokolu
Funkce virtuálního trunking protokolu
Konfigurace virtuálního trunking
protokolu
Spanning - Tree protokol - STP
Redundantní topologie na vrstvě 2
Úvod do Spanning-Tree protokolu
Konvergence Spanning-Tree protokolu

2

2

2
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 vysvětlit pojem konvergence
Spanning-Tree protokolu
 vysvětlit varianty Spanning-Tree
protokolu: PVST+, RSTP, Rapid
PVST

PVST+, RSTP, Rapid PVST

Směrování mezi sítěmi VLAN
 konfigurovat Inter-VLAN směrování
 oživovat a hledat závady

Konfigurace Inter-VLAN směrování
Oživování a hledání závad
Bezdrátové sítě

 popsat principy bezdrátových
sítí
 konfigurovat bezdrátové sítě a
jejich bezpečnost
 oživovat a hledat závady

Bezpečnost sítí
Bezpečnost směrovačů
Užití Cisco SDM
Bezpečná správa směrovačů

 použít přístupové listy k zabezpečení sítí
 konfigurovat přístupové listy

Přístupové listy - ACL
Užití přístupových listů k zabezpečení
sítí
Konfigurace přístupových listů
Služby pro práci z domova

2

2

2

2

2

Požadavky podniků
Širokopásmové služby
Virtuální privátní sítě - VPN
Služby pro adresování IP

 znát principy a činnost služby
DHCP
 znát principy a činnost služeb
NAT, PAT
 znát perspektivu a problémy

Člověk a svět práce

Koncepce spojů Frame Relay
Konfigurace spojů Frame Relay
Pokročilé koncepce spojů Frame Relay

 popsat zásady bezpečnosti směrovačů
 použít protokol Cisco SDM
 ovládat bezpečnou správu směrovačů

 znát požadavky podniků
 znát a využívat širokopásmové
služby
 znát a používat virtuální privátní
sítě

2

Sériové spoje Point-to-Point
Koncepce protokolu Point-to-Point
Konfigurace protokolu Point-to-Point
Konfigurace ověřování totožnosti

Spoje Frame Relay - FR
 popsat koncepci spojů Frame
Relay
 konfigurovat Frame Relay
 popsat pokročilé koncepce Frame Relay

Člověk a životní
prostředí

Integrované služby pro podniky
Koncepce technologií WAN
Možnosti propojení WAN
Protokol Point-to-Point - PPP

 popsat sériové spoje Point-toPoint
 popsat
koncepci
protokolu
Point-to-Point
 konfigurovat protokol Point-toPoint
 konfigurovat ověřování totožnosti

2

Bezdrátové sítě - principy
Bezpečnost bezdrátových sítí
Konfigurace bezdrátových sítí
Oživování a hledání závad
Úvod do sítí WAN

 znát integrované služby pro
podniky
 znát koncepci technologií sítí
WAN
 znát možnosti propojení sítí
WAN

2

DHCP
NAT, PAT
IPv6

Člověk a svět práce

2
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protokolu IPv6
Oživování a hledání závad v sítích
 založit a vést dokumentaci sítě
 znát metody a nástroje pro oživování a hledání závad
 předvídat a řešit obvyklé problémy
 hledat a odstraňovat závady

2

Dokumentace sítě
Metody a nástroje pro oživování a
hledání závad
Obvyklé problémy
Hledání závad

- 124 -

Číslicová technika
Celková hodinová dotace 0 – 2 – 0 – 0
Platí od: 1. 9. 2010
Ukončení platnosti:
Obecný cíl
Cílem je poskytnout žákům první informace o číslicových obvodech. Naučit je chápat rozdíl mezi analogovým a
číselným zobrazením. Naučit základy práce s různými číselnými soustavami. Seznámit žáky se základními kombinačními a sekvenčními obvody.
Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 orientovat se v základních pojmech číslicové techniky
 číst a analyzovat schémata jednoduchých číslicových zařízení
 rozhodnout se pro užití různých obvodů podle účelu zařízení
Charakteristika učiva
Učivo číslicové techniky je rozděleno do následujících obsahových celků:
 Spojité, nespojité jevy, analogová a digitální reprezentace veličin, číselné soustavy
 Rozsahy vstupních a výstupních logických úrovní, šumová imunita a rozhodovací úroveň
 Podstata obvodů kombinačních a sekvenčních.
 Kombinační logické obvody
 Sekvenční logické obvody
 Kombinace analogových a digitálních obvodů
 Technologie logických obvodů
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Vzdělávání v předmětu směřuje k tomu, aby žáci dovedli
 ocenit význam číslicové techniky v moderním světě
 uvědomit si užitečnost znalostí získaných v předmětu pro práci i běžný život
 usilovat o samostatné získávání informací
 uvědomit si prospěšnost celoživotního vzdělávání
 posoudit žebříček hodnot materiálních, duševních, morálních
 v oblasti bezpečnosti preferovat zdraví člověka před materiálními hodnotami
 posoudit věrohodnost různých zdrojů informací a správně z nich vybírat
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Prospěch žáka se posuzuje podle kritérií a hledisek, která jsou součástí Pravidel hodnocení výsledků vzdělávání
žáků, obsažených ve školním řádu.
Hodnotí se praktické práce, písemné práce a ústní projev. Pro hodnocení jsou využívány také on-line testy, které
žáci skládají prostřednictvím internetu. V hodnocení se odráží přístup žáka, aktivita, docházka.
Při hodnocení prací se kromě klasických známek používá také bodový systém s pevně danými pravidly přepočtu
bodů na známky. Konečné hodnocení na vysvědčení je vyjadřováno známkou z obvyklé stupnice 1-5.
Pojetí výuky
Předmět uvádí žáky do problematiky číslicových obvodů a tím jim dává základy pro pochopení moderních elektronických zařízení, o kterých se učí v jiných předmětech, např. v informatice a elektronických zařízeních.
Výuka je zaměřena především na praktické využití obvodů. Pracuje se s obvody, které jsou využívány
v průmyslu a dostupné v maloobchodní síti.
V předmětu jsou využívány a dále rozvíjeny znalosti z ostatních odborných předmětů, především elektroniky,
elektronických zařízení, měření, základů elektrotechniky.
Poznatky z předmětu jsou prakticky prohlubovány v předmětu odborný výcvik.
Metodika výuky
Po vyložení základních informací jsou zadávány úkoly k samostatnému zpracování: návrh jednoduchých logických obvodů, analýza funkce zadaného obvodu. Žákům jsou zadávány i úkoly, ke kterým dosud nemají všechny
informace. Tím jsou žáci podněcováni ke hledání a vymýšlení vlastních řešení, ke hledání, hodnocení, třídění a
užití nových informací.
Pro výuku jsou využívána také elektronická média, především internet (e-learning). Pro vybrané části látky jsou
žákům prostřednictvím internetu k dispozici výukové materiály, kvízy, testy, diskusní fóra.
Předmět je koordinován s dalšími odbornými předměty (měření, elektronika, informatika, elektronická zařízení)
a s odborným výcvikem.
V odborném výcviku se na teoretickou výuku navazuje sestavováním, oživováním a měřením jednoduchých
logických obvodů.
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat
Kompetence k učení
Žák je veden k tomu, aby byl schopen
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 vyhledávat informace v katalozích, na internetu, od spolupracovníků a správně je použít k učení
 posuzovat katalogové údaje, vybírat součásti pro zadaný úkol
 zapamatovat podstatné, odkládat nepodstatné
 vzorce a poučky si spíše jednoduše odvozovat, než pamatovat
 samostatně se připravovat na zadané téma
 samostatně zpracovávat domácí úkoly
Kompetence k řešení problémů
Žák je veden k tomu, aby byl schopen
 vyhledávat a odstraňovat chyby ve vlastních i jiných zapojeních
 řešit dílčí problémy vyplývající z jeho úlohy v týmu
 při řešení problémů se přiměřeně obracet na svoje kolegy a nadřízené
Komunikativní kompetence
Žák je veden k tomu, aby byl schopen
 spolupracovat ve formálním i neformálním týmu
 sdělovat svoje názory svým kolegům i nadřízeným
 prosazovat řešení, které považuje za správné
 uznat, je-li jiné řešení než jeho lepší
Personální a sociální kompetence
Žák je veden k tomu, aby byl schopen
 v roli nadřízeného rozdílet úkoly a vyžadovat jejich plnění
 v roli podřízeného uznávat autoritu nadřízeného, a to jak učitele, tak v žákovském týmu
Občanské kompetence a kulturní povědomí
Žák je veden k tomu, aby byl schopen

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
Žák je veden k tomu, aby byl schopen
 představit si užití nabytých vědomostí a dovedností v budoucí práci
 vyhledávat a zaplňovat mezery v trhu
Matematické kompetence
Žák je veden k tomu, aby byl schopen
 vypočítat jednoduché parametry součástí
 pracovat s jednoduchými vzorci
 používat kalkulačku pro odborné výpočty
 provádět jednoduché výpočty zpaměti
 předem přibližně odhadnout žádoucí výsledek výpočtu
 posoudit vypočtený výsledek podle kritéria „je to možné – nemožné“
Kompetence využívat ICT
Žák je veden k tomu, aby byl schopen
 uvědomit si, že číslicová technika je hlavní součástí ICT
 popsat, jak jsou probírané součásti použity v jednotlivých částech PC
 zdůvodnit použití jednotlivých technologií ve výpočetní technice
Průřezová témata
 Člověk a životní prostředí
 Informační a komunikační technologie

Vzdělávací obsah
II. ročník
Počet hodin za rok (týden) 66 (2)
Výsledky vzdělávání

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 Znát hlavní znaky, výhody a
nevýhody analogové a číselné
reprezentace
 Znát princip číselného zobrazení

Učivo

Hodiny

Číselné soustavy

11

Průřezové téma
Projekty
Poznámky

analogová a číselná reprezentace
veličin

princip číslicového zobrazení
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 Znát společné znaky číselných
soustav
 Vědět, kde a proč se jednotlivé
soustavy používají
 Převádět mezi soustavami:
z dvojkové do šestnáctkové a
obráceně bez omezení velikosti čísel, z desítkové do dvojkové a obráceně v rozsahu osmibitového čísla
 Znát základní jednotky informace a jejich násobky, počítat
s nimi
 Znát základní pravidla dvojstavové logiky
 Znát základní logické operace
 Pracovat s jednoduchými logickými výrazy
 Znát možnosti realizace logických funkcí pomocí různých
technologií, s důrazem na
technologii TTL
 Znát problémy s rušením a
vstupními proudy
 Určit počet vstupů, které je
možno připojit na výstup
 Určit základní statické hodnoty
obvodů podle katalogu

číselné soustavy se zvláštním
zaměřením na soustavu dvojkovou a šestnáctkovou
převody mezi soustavami
ICT: Jaké číselné soustavy se používají uvnitř
počítače a při programování
jednotky informace: bit, bajt
dvojstavová logika, Booleova
algebra

Fyzická realizace logických
funkcí
definice logických úrovní: UIL,
UIH, UOL, UOH
rozhodovací úroveň, šumová
imunita
možnosti realizace logických
členů
logické členy s diodami
logické obvody TTL
vstupní proudy a logický zisk
výstup s otevřeným kolektorem,
třístavový výstup
Logické obvody kombinační

 Znát základní logické členy
 Nakreslit základní logické členy
 Navrhnout jednoduché logické
obvody na základě zadané
funkce a obráceně – určit logickou funkci jednoduchého
obvodu
 Definovat a použít jednoduché
kombinační obvody
 Znát rozdíly mezi typy pamětí
 Vybrat správný typ paměti pro
dané použití

 Znát rozdělení klopných obvodů
 Znát vlastnosti, výhody a nevýhody obvodů RS, D, JK
 Použít
tyto
obvody

10

12

invertory
budiče
hradla
příklady hradel
převodníky kódů
multiplexery
komparátory
ROM, PROM, EPROM,
EEPROM
Logické obvody sekvenční
klopné obvody
bistabilní klopné obvody
obvody RS, D, JK

ICT: Jaké typy pamětí se
používají v PC
17
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v jednoduchých zapojeních
 Odvodit časové diagramy pro
dané zapojení a daný vstupní
signál
 Znát typy, vlastnosti, výhody a
nevýhody obvodů monostabilních a astabilních
 Nakreslit jednoduché příklady
a odvodit časové diagramy

užití obvodů D, JK

monostabilní klopné obvody
astabilní klopné obvody
multivibrátor s tranzistory
multivibrátor z invertorů

 Definovat čítače a jejich typy,
rozlišovat jejich vlastnosti, určovat
vhodnost
použití
v různých aplikacích
 Nakreslit jednoduché příklady
a odvodit časové diagramy

čítače

 Znát základní typy registrů
 Navrhnout
určený
registr
z daných obvodů
 Odvodit jednoduché časové
diagramy
 Znát rozdělení pamětí na dynamické a statické
 Vypočítat kapacitu paměti ze
zadaných počtů vývodů
 Znát základní dynamické parametry pamětí, aplikovat je na
příbuzná zařízení, např. pevné
disky

registry

 znát funkci a zapojení základních
typů
digitálněanalogových a analogovědigitálních převodníků
 znát hlavní vlastnosti technologií TTL, CMOS, ECL
 posoudit vhodnost užití jednotlivých technologií v různých
aplikacích

ICT: Jaké čítače se používají v PC

rozdělení čítačů
čítače asynchronní
čítače synchronní

paměti RAM, nonvolatilní RAM

Člověk a životní prostředí: spotřeba jednotlivých
druhů pamětí, co ji ovlivňuje, jaký vliv to má na
životní prostředí

Kombinace analogových a
digitálních obvodů
digitálně-analogové převodníky
analogově-digitální převodníky

8

Technologie logických obvodů
technologie TTL
technologie CMOS
technologie ECL

8
Člověk a životní prostředí: spotřeba jednotlivých
druhů technologií, co ji
ovlivňuje, jaký vliv to má
na životní prostředí
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Elektrická měření
Celková hodinová dotace 0–2-2-3
Platí od: 1. 9. 2010
Ukončení platnosti: 31. 8. 2013
Obecný cíl
Cílem předmětu je
 seznámit žáky se základními typy analogových a digitálních přístrojů a metod pro diagnostiku elektrotechnických a elektronických zařízení.
 seznámit žáky se základními principy elektrotechnických měřicích přístrojů, s jejich parametry a možnostmi využití pro elektronická měření v silnoproudé i slaboproudé technice
 Naučit žáky prakticky využívat jednotlivé měřicí přístroje při sestavování a provádění zadaných měřicích
úloh
 Rozvíjet v žácích samostatnost a schopnost optimální volby jednotlivých měřicích přístrojů při sestavování
zadané měřicí úlohy
Charakteristika učiva
Učivo je rozděleno do obsahových celků:
2. ročník:
 Opakování a doplnění znalostí základů elektrotechniky
 Střídavý proud
Žáci se seznámí s obvody střídavého proudu. Zvládnou pojmy a matematické vztahy pro harmonický průběh
střídavého proudu a napětí. Naučí se znázorňovat střídavé veličiny graficky pomocí fázorů a v návaznosti na ně
řešit střídavé obvody s rezistory, cívkami a kondenzátory, vlastnosti obvodů při rezonanci a jednoduché výpočty
rezonančních parametrů obvodů.
 Trojfázový proud
Žáci se seznámí se základy elektroenergetiky, s poměry v jedno a vícefázových soustavách
 Měřicí přístroje
 Žáci se seznámí s konstrukcí měřicích přístrojů
 Měřicí metody
 Žáci se seznámí se základními metodami měření v elektrických obvodech
 Měřicí soustavy
 Žáci se seznámí s nejčastějšími soustavami analogových měřicích přístrojů
 Úpravy měřicího rozsahu
 Žáci zvládnou výpočty bočníku a předřadného odporu a převody měřicích transformátorů proudu a napětí
 Měření veličin
 Žáci zvládnou způsoby měření jednotlivých elektrických veličin
 Měření odporů
 Měření indukčností
 Měření kapacit
 Měření výkonu a práce
 Osciloskop
Žáci zvládnou zobrazování průběhů napětí a měření frekvence na osciloskopu
3. ročník:
 Elektronické voltmetry
 Měření neelektrických veličin
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Vzdělávání v předmětu směřuje k tomu, aby žáci dovedli
 ocenit význam měření v moderním světě
 uvědomit si užitečnost znalostí získaných v předmětu pro práci i běžný život
 usilovat o samostatné získávání informací
 uvědomit si prospěšnost celoživotního vzdělávání
 posoudit žebříček hodnot materiálních, duševních, morálních
 posoudit věrohodnost různých zdrojů informací a správně z nich vybírat
 v oblasti bezpečnosti preferovat zdraví člověka před materiálními hodnotami
Hodnocení výsledků žáků vzdělávání žáků
Prospěch žáka se posuzuje podle kritérií a hledisek, která jsou součástí Pravidel hodnocení výsledků vzdělávání
žáků, obsažených ve školním řádu.
Hodnocení je prováděno formou písemných prací – příklady, znalostních testů a ústního zkoušení. Dále jsou
hodnoceny domácí úkoly zejména ve vztahu termínového plnění úkolů a přípravy jako podklady pro další výu-
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ku. Hodnocení je v souladu s Pravidly hodnocení prospěchu a chování žáků a odráží se v něm také přístup žáka
k plnění povinností, jeho aktivita, spolehlivost, důslednost.
Průběžná klasifikace se provádí pravidelně dle výše uvedeného. Souhrnná klasifikace se pak provádí na konci
každého čtvrtletí.
Žák je hodnocen způsobem, který je motivující a prospívá jeho osobnostnímu rozvoji. Jsou využívány formy
hodnocení nejen kvantitativní (tj. známkování či bodování), ale i slovní. Při hodnocení je nutné přihlížet ke
schopnostem žáka a jeho předpokladům. Hodnocení má komplexní charakter, zahrnuje výuku teoretickou i praktickou a zahrnuje i aktivní přístup a snahu co nejlépe splnit zadané úkoly. Hodnocení obsahuje míru shody chování žáka se školním řádem, píli, docházku, připravenost na výuku (např. zpracovávání domácích úkolů). Hodnocení dále zahrnuje účast na různých soutěžích a projektech. Konečný výsledek hodnocení je vyjádřen známkou.
Pojetí výuky
Předmět uvádí žáky do problematiky elektrických měření a tím jim pochopit problémy moderních elektronických a elektrických zařízení, o kterých se učí v jiných předmětech.
Výuka je zaměřena především na praktické využití měřicí techniky a měření.
V předmětu jsou využívány a dále rozvíjeny znalosti z ostatních odborných předmětů, především elektroniky a
základů elektrotechniky.
Poznatky z předmětu jsou prakticky prohlubovány v předmětu odborný výcvik.
Metodika výuky
Žáci se při vyučování v teoretických hodinách seznamují se základními principy měřicích přístrojů na blokových
schématech. Některé důležité bloky jsou popsány podrobněji. Součástí teoretické výuky je také příprava jednotlivých měřicích úloh při praktických měřeních v laboratoři. Praktická měření provádějí žáci v laboratoři ve
dvoučlenných skupinách. Jedno měření trvá dvě vyučovací hodiny. Popis měřené úlohy a zpracování výsledků
měření žáci provádějí písemně, předepsaným postupem, do měřicích protokolů.
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikací průřezových témat
Kompetence k učení
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni
 efektivně se učit, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého
dalšího vzdělávání
 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
 s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov)
 pořizovat si poznámky
 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, zejména v oboru a povolání
Kompetence k řešení problémů
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni
 samostatně řešit běžné pracovní i mimopracovní problémy
 porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit je, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu
a dosažené výsledky
 uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení 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
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni
 vyjadřovat se v písemné i ústní formě v různých učebních, životních i pracovních situacích
 vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se
prezentovat
 formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně
 účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje
 zpracovávat běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty
 snažit se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii
 zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů, případně projevů jiných lidí
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 vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování
 dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní komunikaci v cizojazyčném prostředí nejméně v
jednom cizím jazyce
 dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní pracovní uplatnění dle potřeb a charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět základní odborné terminologii a základním pracovním pokynům
v písemné i ústní formě)
 pochopit výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni k prohlubování
svých jazykových dovedností
Matematické kompetence
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni
 funkčně využívat matematické dovednosti v různých životních situacích
 správně používat a převádět běžné jednotky
 používat pojmy kvantifikujícího charakteru
 číst různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata)
 provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy
 nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je popsat a využít pro dané řešení
 aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i prostoru
 aplikovat matematické postupy při řešení praktických úkolů v běžných situacích
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni
 pracovat s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním programovým vybavením
 využívat adekvátní zdroje informací a efektivně pracovat s informacemi
 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 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
Průřezová témata
 Člověk a životní prostředí
 Informační a komunikační technologie


Vzdělávací obsah
2. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 66 (2)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Hodiny

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 rozumět základním elektrotechnickým pojmům a vysvětlit je
 ovládat jednotky elektrických
veličin a používat jejich převody
 řešit goniometrické funkce na
kalkulačce
 řešit graficky názorové diagramy
 řešit v oblasti střídavého proudu
běžné elektrické obvody s aktivními a pasivními prvky;

Střídavý proud
 vznik střídavého napětí a proudu, kmit, kmitočet, harmonický
průběh
 základní pojmy, časový průběh
sinusových veličin
 okamžitá, efektivní, střední hodnota harmonického proudu, fázory
 rezistor, kondenzátor a cívka
v obvodu střídavého proudu, fázový posun
 obvody střídavého proudu s indukčností a kapacitou, sérioparalelní obvody
 činný, jalový a zdánlivý výkon
střídavého proudu, účiník,
 trojúhelník odporů a výkonů

Trojfázový proud

6

Průřezové téma
Projekty
Poznámky
Příklady - fázory
Příklady - jednoduchý obvod střídavého proudu

6

Příklady - trojfázové

 rozumět podstatě výroby a dis-
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tribuci elektrické energie, chápat
význam jednotlivých sledovaných parametrů rozvodné sítě
 znát základní druhy zapojení
běžných druhů spotřebičů do
rozvodné soustavy
 rozpoznávat typy strojů, případně způsoby jejich řízení – transformátory a běžné typy točivých
strojů
Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 vysvětlit význam a účel měření
 popsat druhy měřicích přístrojů
 používat základní názvosloví
 vypočítat konstantu měřicího
přístroje
 vysvětlit pojem měřicí rozsah a
jeho význam při měření
 vyjmenovat měřicí metody
 vyjmenovat a vysvětlit chyby
měření
 vysvětlit podstatu měřicích přístrojů
 vyjmenovat rozdělení měřicích
přístrojů
 popsat druhy uložení měřicího
ústrojí, jejich výhody a nevýhody
 vyjmenovat základní vlastnosti
měřicích přístrojů
 vyjmenovat soustavy měřicích
jednotek
 vysvětlit podstatu jednotlivých
soustav
 vyjmenovat části přístrojů jednotlivých soustav
 popsat princip a podstatu činnosti jednotlivých soustav
 vysvětlit výhody a nevýhody
jednotlivých soustav
 vyjmenovat možnosti použití
jednotlivých soustav
 vysvětlit značky na měřicích přístrojích
 vypočítat bočník
 vypočítat předřadník
 nakreslit a vysvětlit zapojení pro
měření velkých a malých odporů
 nakreslit Wienův můstek
 nakreslit zapojení při měření
zemních odporů
 nakreslit a vysvětlit zapojení pro
měření velkých a malých impedancí
 nakreslit Maxwel-Wienův můstek
 nakreslit a vysvětlit zapojení pro
měření velkých a malých kapacit

 trojfázová proudová soustava
 druhy zapojení trojfázové soustavy
 Točivé magnetické pole
 Elektrické stroje – Transformátory, generátory, elektromotory

soustavy
Příklady – výkon
trojfázové soustavy

Měřicí přístroje
 základní pojmy
 konstanta měřicího přístroje
 měřicí rozsah
 měřicí metody
 chyby měření


6

Měřicí soustavy
 magnetoelektrická
 elektromagnetická
 elektrodynamická
 indukční
 rezonanční
 značky na MP

6

Měření elektrických veličin
 měření elektrického proudu
 úpravy měřicího rozsahu - bočník
 měřicí transformátor proudu
 měření elektrického napětí
 úpravy měřicího rozsahu - předřadník
 měřicí transformátor napětí
 Měření odporů
 měření odporu ohmmetrem
 měření odporu ampérmetrem a
voltmetrem
 měření odporu můstky
 měření zemních a izolačních od-

14
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 vysvětlit a provést měření stejnosměrného výkonu
 vysvětlit a provést měření jednofázového střídavého výkonu
 vysvětlit a provést měření třífázového střídavého výkonu
 vysvětlit a provést měření elektrické energie jednofázového a
třífázového střídavého proudu
 definovat osciloskop a popsat
jeho užití
 vysvětlit, jak pracuje obrazovka
osciloskopu
 vysvětlit, na co a jak se používají vychylovací systémy
 popsat hlavní části osciloskopu
 vysvětlit dvoukanálový osciloskop a jeho použití
 vysvětlit, jak se na osciloskopu
zobrazuje a měří

porů
 Měření indukčností
 měření indukčnosti ampérmetrem a voltmetrem
 měření indukčnosti můstky
 Měření kapacit ampérmetrem a
voltmetrem metodou
Měření výkonu
 wattmetr
 měření činného výkonu
 měření jalového výkonu
 trojúhelník odporů
 měření zdánlivého výkonu
 měření trojfázového výkonu
 měření jalového výkonu
 Aronovo zapojení
Měření elektrické práce
 elektroměr
Osciloskop
 vakuová obrazovka
 dvoukanálový osciloskop
 měření napětí osciloskopem
 měření stejnosměrného napětí
 měření střídavého napětí
 měření kmitočtu osciloskopem

14

Člověk a životní
prostředí

14

Vzdělávací obsah
3. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 66 (2)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Hodiny

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 zpracovat výsledky měření
 dodržovat bezpečnost při elektrických měřeních
 měřit odpory výchylkovými metodami
 měřit na žárovkách
 měřit indukčnosti střídavým
proudem
 měřit kapacity střídavým proudem
 cejchovat měřicí přístroje
 měřit stejnosměrný výkon
 měřit činný, zdánlivý a jalový
výkon v jednofázové soustavě
 měřit práci a výkon elektroměrem
 měřit transformátor nakrátko,
naprázdno a při zatížení
 měřit odpor uzemnění

Praktická měření
 Měření odporů výchylkovými
metodami
 Měření žárovky
 Měření indukčnosti střídavým
proudem - zadání
 Měření
kapacity střídavým
proudem - zadání
 Cejchování měřicích přístrojů zadání
 Měření stejnosměrného výkonu
 Měření činného, zdánlivého a
jalového výkonu v 1 fázové soustavě
 Měření práce a výkonu elektroměrem
 Měření transformátoru nakrátko
 Měření transformátoru při zatížení
 Měření transformátoru naprázdno
 Měření odporu uzemnění
Osciloskopy

32

 Porozumět principu zobrazení

9

Průřezové téma
Projekty
Poznámky
Protokol formulář
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osciloskopem
 Vysvětlit, jak pracuje obrazovka
včetně vychylování
 Popsat části osciloskopu dle
blokového schématu
 Využívat digitální osciloskop a
jeho standardní funkce

Princip zobrazení
Typy obrazovek
Vertikální a horizontální zobrazení a
vychylování
Synchronizace
Vícekanálové zobrazení
Způsoby měření na osciloskopu
Princip a parametry digitálního osciloskopu

 Znát princip měření čítačem
 Vysvětlit souvislosti a rozdíly
při měření doby periody a kmitočtu

Čítače
Princip měření doby periody a kmitočtu periodických signálů

6

 Orientovat se v typech generátorů
 Porozumět činnosti funkčního
generátoru
 Znát hlavní principy tvorby vysokofrekvenčních signálů
 Vysvětlit, co je kmitočtová syntéza

Generátory
Nízkofrekvenční generátory RC
Funkční generátory
Impulsní generátory
Vysokofrekvenční generátory
s modulací
Přímá syntéza kmitočtu

9

 Popsat princip elektronického
voltmetru dle blokového schématu
 Porozumět převodu analogového
napětí na digitální hodnoty
 Popsat převodník s dvojí integrací
 Vysvětlit činnost lineárního usměrňovače
 Zvládnout problematiku vysokofrekvenčních generátorů

Elektronické voltmetry
Typy analogově – digitálního převodu
Převodník s dvojí integrací
Převodníky digitálně analogové, paralelní převodník
Lineární měřicí usměrňovač
s operačním zesilovačem
Měření vysokofrekvenčních napětí

10

Vzdělávací obsah
4. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 96 (3)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Hodiny

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 zpracovat výsledky měření
 dodržovat bezpečnost při elektrických měřeních
 měřit základní parametry funkčního generátoru
 měřit frekvenční amplitudové a
fázové charakteristiky v reálném
a komplexním tvaru
 měřit parametry oscilátoru s
krystalem
 měřit zkreslení pomocí filtru typu NOTCH
 měřit impedanci smyčky
 měřit chrániče, asynchronní motory, nesymetrickou zátěž v třífázové síti

Praktická měření
 Laboratorní řád, bezpečnost práce, opakování měření na měřicím systému
 Měření na funkčním generátoru
 Měření frekvenční charakteristiky dolní a horní propusti
 Měření frekvenční amplitudové
a fázové charakteristiky v reálném a komplexním tvaru
 Měření na oscilátoru s krystalem
 Měření filtru typu NOTCH (měření zkreslení)
 Měření impedance smyčky
 Měření na chráničích - vypínací
čas a reziduální proud
 Měření asynchronních motorů –

32

Průřezové téma
Projekty
Poznámky
Protokol formulář
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 znát hornofrekvenční a dolnofrekvenční propusti
 udělat rozbor přenosových a fázových charakteristik
 znát aktivní pásmové propusti
 vysvětlit podmínky oscilací
 znát základní zapojení RC a LC
oscilátorů
 Oscilátory s operačními zesilovači

izolační stav
 Měření nesymetrické zátěže v
třífázové síti
Aktivní filtry s operačními zesilovači
Hornofrekvenční a dolnofrekvenční
propusti
Rozbor přenosových a fázových charakteristik
Aktivní pásmové propusti
Oscilátory

10

Digitalizace analogového signálu
Normy pro pozemské, satelitní a kabelové vysílání digitální televize Multiplex s frekvenčním dělením přenosového pásma
Přenosové systémy obrazové a zvukové informace
Využití počítače pro generování TV
signálu
Počítač jako měřicí pracoviště

 popsat koncepci měřicí sestavy s
počítačem
 popsat princip a základní obvo-

6

Blokové schéma
Využití pro měřicí generátory
Číslicové generování signálu libovolného průběhu
Digitální televize

 popsat digitalizaci analogového
signálu
 popsat normy pro pozemské, satelitní a kabelové vysílání digitální televize
 popsat multiplex s frekvenčním
dělením přenosového pásma
 popsat přenosové systémy obrazové a zvukové informace
 popsat možnosti využití počítače
pro generování TV signálu

10

Blokové schéma, popis činnosti
Pevný a programovatelný dělič
Příklady užití kmitočtové syntézy
Násobiče a děliče kmitočtu

Přímá kmitočtová syntéza
 popsat blokové schéma
 popsat možnosti využití pro měřicí generátory
 popsat číslicové generování signálu libovolného průběhu

7

Napětím řízené oscilátory
Napěťová syntéza
Kmitočtová syntéza

 nakreslit blokové schéma, popsat činnost kmitočtové syntézy
 popsat účel a funkci pevného a
programovatelného děliče
 uvést příklady užití kmitočtové
syntézy
 popsat princip násobiče a děliče
kmitočtu

9

Teorie signálů
Spektrální analyzátory
Druhy zkreslení
Princip měření zkreslení
Oscilátory pro měřicí techniku

 znát princip a užití napětím řízených oscilátorů
 znát princip napěťové syntézy

8

Podmínky oscilací
RC oscilátory
LC oscilátory
Analýza obecných signálů

 znát základy teorie signálů
 znát princip spektrálních analyzátorů
 znát základní druhy zkreslení
 znát principy měření zkreslení

7

Koncepce měřicí sestavy s počítačem
Logický analyzátor
Generátor, osciloskop

Informační a komunikační technologie

6
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dy logického analyzátoru
 popsat možnost realizace generátoru, osciloskopu v počítači
 znát základní sběrnice pro sběr
dat při automatizovaném měření
 popsat blokové schéma, princip
komunikace v měřicí sestavě
 znát příklady měřicích a řídicích
ústředen

Sběrnice pro sběr dat při automatizovaném měření
Blokové schéma, princip komunikace
v měřicí sestavě
Měřicí a řídicí ústředny
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Odborný výcvik
Celková hodinová dotace: 6 – 12 – 12 – 12
Platí od: 1. 9. 2010
Ukončení platnosti: 31. 8. 2013
Obecný cíl
Cílem odborného výcviku je navázat na teoretické vyučování a získat orientaci v moderní technice, technologii,
praktické vědomosti a dovednosti k provádění činností rozhodujících pro výkon profesního povolání, stejně jako
připravenost ke studiu na vysoké škole. Jde zejména o činnosti spojené s přípravou na odborné propojování
elektrických zařízení a tvorbu složitějších sestav. Taky jde o propojení výpočetní techniky s profesní činností.
Dalším úkolem je naučit žáky pracovat samostatně, rozhodně, přesně a zodpovědně tak, aby byli schopni pracovat ve sféře výrobní, montážní, zkušební, opravárenské, údržbářské i podnikatelské.
Charakteristika učiva
Žáci jsou v rámci prvního ročníku vedeni tak, aby byli schopni ovládat základní operace a bezpečnosti práce
v oboru chemickém a strojním. V elektrotechnickém oboru jsou vedeni tak, aby byli schopni tvarovat vodiče,
pájet různými typy pájedel včetně pájení na plošném spoji, zhotovovat kabelové formy, měřit základní elektrické
veličiny a dodržovat zásady bezpečnosti práce. Na první ročník navazují práce ve druhém ročníku, kde sestavují
výrobky z oblasti napájecích obvodů, zesilovačů a číslicové techniky, ty pak oživují a měří jejich základní parametry. Výuka se zaměřuje v dalším ročníku na výuku elektrotechnických programů ve specializované učebně –
CAD centru. Žáci jsou vedeni tak, aby byli schopni navrhovat plošné spoje a simulovat elektronické obvody,
tyto pak byli schopni fyzicky vyrábět a měřením ověřovat a porovnávat charakteristiky navržené
v programových simulacích.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
vzdělávání směřuje k tomu, aby si žáci osvojili základní operace a bezpečnost práce v technických oborech elektrotechnickém, strojním a chemickém. Osvojili si aplikovat základní teoretické znalosti do podmínek praktických a aby tedy uměli:
 pracovat s různými typy pájedel
 pracovat s různými typy měřících přístrojů a strojů a zvolit si odpovídající typy
 správně používat schématické značky a těmto přiřazovat reálné součástky a jejich pouzdra
 zvolit si návrhové prostředí dle svého výběru
 pro řešení úkolu zvolit odpovídající pracovní postupy a techniky a používat vhodné nářadí
 využívat a vytvářet různé formy tabulkového a grafického znázornění naměřených hodnot praktických výrobků a doplňkových zařízení
 správně používat a převádět používané jednotky, používat správné vzorce pro přepočty
 nacházet funkční závislosti při řešení praktických úkolů
 provést reálné odhady očekávaných výsledků
 sestavit ucelený praktický úkol s ucelenou dokumentací a tuto následně obhájit
 pracovat s vědomím, že nesmí porušit bezpečnost práce a volit správné bezpečností ochranné pomůcky
Hodnocení výsledků

Hodnocení je prováděno formou praktických prací, teoretických testů s praktickým zaměřením a ústními zkouškami. Další hodnocení výsledků je prováděno formou hodnocení domácích úkolů, domácí přípravy a samostatných projektů. Minimálně jednou za pololetí jsou hodnoceny znalosti pomocí souborných praktických prací, kde je hodnoceno především kvalitativní hledisko. Hodnocení je v souladu se školním řádem a odráží se v něm také přístup žáka,
aktivita, docházka a dodržování pravidel bezpečnosti práce. Případné hodnocení práce na pracovištích sociálních partnerů je prováděno učitelem odborného výcviku ve spolupráci se jmenovaným instruktorem.
Průběžná klasifikace je prováděna pravidelně a vyhodnocuje se jako celkové měsíčním hodnocení. Souhrnná
klasifikace je pak prováděna na konci každého čtvrtletí.
Pojetí předmětu
Vyučovací předmět završuje odbornou přípravu žáků především prakticky. Žáci si ověřují teoretické vědomosti a
dovednosti v praxi, získávají jak základní manuální a profesní teoreticko-praktické dovednosti, tak přehled o
používání osobních počítačů jako pracovních nástrojů, potřebné pro výkon profesního povolání a další studium.
Metodika výuky
Práce je prováděna ve specializovaných dílnách odborného výcviku pod vedením a dozorem učitelů odborného
výcviku. Dané úkoly začínají výkladem, následují praktické ukázky, na tu navazuje samostatná práce za podpory
učitele OV a je ukončena závěrečným sebehodnocením. Další metodikou je kontrolní práce a nedílnou součástí
jsou moderní prvky IT. Vybrané tématické úkoly mohou žáci vykonávat ve vybraných firmách pod přímým

Školní vzdělávací program – Mechanik elektrotechnik

dozorem instruktora, jmenovaného smlouvou mezi školou a zaměstnavatelem. Pořadí vykonávaných činností
nemusí být ve stejné časové posloupnosti jako v rozpisu učiva.
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikací průřezových témat
 PT - Člověk a svět práce
 PT - Člověk a životní prostředí
 PT - Informační a komunikační technologie
 PT - Občan v demokratické společnosti
 kompetence k učení
 kompetence k řešení problémů
 komunikativní kompetence
 personální a sociální kompetence
 kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
 matematické kompetence
 kompetence k využití prostředků informačních a komunikačních technologií

Vzdělávací obsah
1. ročník
Počet hodin za rok (týden) 198 (6)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Hodiny

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 vysvětlit základní úkoly a povinnosti organizace při zajišťování BOZP;
 dodržovat ustanovení týkající se
bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a požární prevenci;
 uvést základní bezpečnostní požadavky při práci se stroji a zařízeními na pracovišti a dbát na
jejich dodržování;
 uvést příklady bezpečnostních
rizik;
 poskytnout první pomoc při
úrazu na pracovišti;
 znát zásady bezpečné práce na
elektrických zařízeních;
 poskytnout první pomoc při
úrazu elektrickou energií;
 měřit s potřebnou přesností
délky
 různými měřidly a měř. přístroji;
 měřit úhly, tvary, jakost povrchu
 a vzájemnou polohu ploch a
prvků;
 kontrolovat rozměry, tvary a
jakost
 povrchu výrobků, porovnávat
je
 s požadavky;
 ovládat základy rovinného i
prostorového orýsování a značení;




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

12

2Měření a kontrola
Orýsování strojních součástí

24

Průřezové téma
Projekty
Poznámky

Člověk a svět práce
 Předpisy
BOZP
 sankce při nedodržování
předpisů
BOZP
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číst výkresy součástí, vyčíst z
nich
tvar součástí, jejich délkové
rozměry a úhly, dovolené
úchylky;
kreslit náčrty strojních součásti
a prvků konstrukcí, nářadí, nástrojů, přípravků, měřidel aj.
výrobních pomůcek pro strojírenskou
výrobu;
charakterizovat základní technologie ručního obrábění;
správně upnout obrobek do
svěráku, zvolit nástroj;
vyvrtat a zahloubit otvory, vyřezat závity;
zaujmout pracovní postoj, pilovat
příčně, podélně a do kříže;
pilovat rádiusové plochy;
ovládat zásady obsluhy a manipulace
s vrtačkami
jak
sloupovou
i radiální;
ovládat upínání obrobků, provádět
volbu řezných podmínek;
dodržovat zásady bezpečné
práce;
ovládat techniku použití úhlových
brusek a práci na kotoučových
bruskách;




 ohýbat různé druhy materiálů;
 dělit materiály;


 dodržovat ustanovení bezpečnosti práce, hygieny a požární
prevence;
 poskytnout první pomoc při
úrazu na pracovišti;
 dodržovat laboratorní a provozní řád;

 pracovat s laboratorním nádobím a pomůckami, sestavovat
aparatury, obsluhovat zařízení
v chemické laboratoři;
 stanovit hmotnost, hustotu, objem, teplotu vzorku;
 provést filtraci, dekantaci, odstřeďování, krystalizaci, srážení;
 aplikovat chemické výpočty;
 vyhledávat údaje v chemických
tabulkách;
 provést sušení, tavení a žíhání

2Technická dokumentace
 normalizace
 technické zobrazování
 kótování

6

2Obrábění
 ruční obrábění
 Vrtání, zahlubování, řezání závitů
 broušení

24

Člověk a životní
prostředí

Tváření
 ohýbání
 stříhání

6

Bezpečnost a ochrana zdraví při
práci, hygiena práce, požární prevence
 Laboratorní řád, bezpečnost práce, protipožární směrnice
 První pomoc při úrazech

6

Základy chemické praxe
 Práce s chemickým sklem
 Práce s korkem a pryží
 Základní jednotky SI
 Vážení na technických vahách
 Měření objemu kapalin
 Výpočty hmotnostního zlomku
 Příprava roztoků
 Stanovení hustoty roztoků
 Práce s chemickými tabulkami
 Dělení směsí
 Filtrace za normálního a sníženého tlaku, odstřeďování

60

Člověk a životní
prostředí
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vzorku;
 stanovit vlhkost vzorku sušením;
 vysvětlit vlastnosti látek;
 charakterizovat průběh a výsledky různých typů chemických reakcí;
 pracovat hospodárně se surovinami a energií;
 pochopit principy monitoringu
životní prostředí;
 pečovat o životní prostředí;
 upravit konce vodičů podle
způsobu jejich spojování;
 vybrat koncovky pro mechanické spojení vodičů;
 pájet vodiče a kovové součástky
 zhotovovat zásuvkové a světelné obvody;

 orientovat se v katalogu součástek;
 rozumět systému značení pasivních součástek;
 použít základní obvody s pasivními součástkami;
 znát základní ruční metody výroby desek plošných spojů;
 dodržovat zásady návrhu DPS;
 zhotovit plošné spoje;
 osadit plošné spoje, osadit a zapájet součástky;
 provádět údržbu a nabíjení
 různých druhů baterií;
 použít síťový zdroj;












Sestavení jednoduchých aparatur
Výpočty výtěžku a ztrát
Krystalizace
Typy krystalizací a jejich využití
Sušení
Stanovení vlhkosti sušením
Tavení, žíhání
Chemická reakce
Práce se sraženinou
Ekologie

3 Elektromontážní práce
 úprava izolovaných a smaltovaných vodičů,
 pájecí očka, Fastony, dutinky
 práce s jednoduchými kabely,
připojení k zástrčkám, banánkům, svorkovnicím a krokosvorkám, výroba měřících kabelů
 tvarování jednoduchých vodičů,
pájení na ovládací prvky, hroty a
do DPS, speciální hroty, spojování
4 Pasivní obvodové součástky
rezistory
kondenzátory
cívky
transformátory

24

6

Člověk a životní
prostředí
 ekologické likvidace součástek

7 Technologie plošných spojů
 materiály
 zásady návrhu a konstrukce plošných spojů

18

Člověk a životní
prostředí
 ekologická likvidace přípravků pro výrobu DPS

8 Zdroje elektrického proudu a napětí
 baterie
 lineární zdroje

12

Člověk a svět práce
 uplatnění profesí ve firmách

2. ročník
Počet hodin za rok (týden) 396 (12)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Hodiny

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 vysvětlit zákl. úkoly a povinnosti organizace při zajišťování
BOZP;
 dodržovat ustanovení týkající se
bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a požární prevenci;
 postupovat v souladu s předpisy
a pracovními postupy při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů;
 uvést příklady bezpečnostních
rizik, nejčastější příčiny úrazů;

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

6

Průřezové téma
Projekty
Poznámky
Člověk a svět práce
 výuka odpovědnosti
za
své zdraví a
život.
 Právní důsledky nedodržování OBZP a
 morální aspekt
jednání.
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 poskytnout první pomoc při
úrazu na pracovišti;
 uvést povinnosti pracovníka
 i zaměstnavatele v případě pracovního úrazu;
 znát zásady bezpečné práce na
elektrických zařízeních;
 poskytnout první pomoc při
úrazu elektrickou energií;
 upravit konce vodičů podle
způsobu jejich spojování;
 vybrat koncovky pro mechanické spojení vodičů;
 pájet vodiče a kovové součástky
 připojovat spotřebiče I. a II. třídy
 připojovat třífázový spotřebič a
kreslit schéma skutečného zapojení

 orientovat se v katalogu součástek;
 vybrat vhodnou součástku;
 rozumět systému značení pasivních součástek;
 použít, navrhnout a sestavit základními obvody s pasivními
součástkami a změřit jejich parametry;
 použít schematické značky
 polovodičových součástek;
 měřením ověřit vlastnosti polovodičových součástek;
 zjistit z katalogu nebo aplikačního listu parametry polovodičové součástky;
 vybrat polovodičovou součástku dle požadované funkce a použití;
 sestavit obvod s bipolárním nebo unipolárním tranzistorem a
změřit jeho vlastnosti;
 využít
spínací
součástky
v obvodech s ohledem na jejich
funkci;
 vybrat vhodnou polovodičovou
součástku reagující na fyzikální
veličiny vzhledem k očekávanému využití;
 orientovat se v základní nabídce
analogových a číslicových integrovaných obvodů;
 vybrat vhodný integrovaný obvod z katalogu a určit jeho

3 Elektromontážní práce
 úprava stíněných, pásových, telefonních a speciálních vodičů
 zapojování kabelů do různých
svorkovnic a koncových konektorů
 tvarování a pájení vodičů ke speciálním konektorům, reprokonektorů včetně redukcí, lisování,
krimpování a jiné spojování, výroba měřících, propojovacích a
prodlužovacích šňůr
 třífázový spotřebič – ochranné
pospojování včetně schéma skutečného zapojení
 připojování spotřebičů I. a II. třídy ke svorkovnicím a šňůrám
4 Pasivní obvodové součástky
 rezistory
 kondenzátory
 cívky
 transformátory

24

5 Polovodičové součástky
 přechod PN a polovodičové diody
 bipolární a unipolární tranzistory
 spínací prvky
 součástky řízené neelektrickou
veličinou
 integrované obvody
 technologie polovodičových součástek
 a integrovaných obvodů

30

Člověk a životní
prostředí
 ekologické
chování
na
pracovišti

24

Člověk a životní
prostředí
 péče o životní
prostředí při
výkonu profese. Konkrétní
případy.
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pouzdro;
 chápat podstatu fotoelektrického jevu a jeho využití pro výrobu světloemitujících a zobrazovacích součástek;

6 Optoelektronika
 fotoelektrický jev
 LED diody a lasery

12

 znát technologické metody výroby desek na plošné spoje;
 dodržovat zásady návrhu a konstrukce plošných spojů;
 zhotovit plošné spoje a využít
příslušné materiály;
 osadít plošné spoje, zapájet
součástky a oživit DPS;
 zvolit elektrochemický zdroj
podle parametrů a s ohledem na
ekologii;
 použít elektrochemické zdroje a
znát jejich vlastnosti;

7 Technologie plošných spojů
 materiály
 technologické metody výroby
plošných spojů
 zásady návrhu a konstrukce plošných spojů

60

8 Zdroje elektrického proudu a napětí
 baterie
 lineární a spínané zdroje

72

 sestavit zesilovač s diskrétními
součástkami a změřit jeho
vlastnosti;
 navrhnout, sestavit a změřit obvod s operačním zesilovačem;
 navrhnout, sestavit a změřit obvod oscilátoru;
 znát základní rozdíly mezi číslicovou a analogovou technikou;
 použít číselné soustavy a provést převody mezi nimi;
 vyjádřit logickou funkci vzorcem i tabulkou a minimalizovat
ji;
 realizovat
logickou
funkci
vhodným typem integrovaného
obvodu;
 diagnostikovat logické funkce v
obvodech;
 sestavit sekvenční obvod a ověřit jeho funkci;
 realizovat elektronické zařízení
za pomoci kombinačních a sekvenčních obvodů a ověřit jeho
činnost;

9 Zesilovače a oscilátory

96

Člověk a svět práce
 dodržování
hygienických předpisů na pracovišti
Informační a komunikační technologie
 seznámení
s programový
m vybavením
Člověk a životní
prostředí
 péče o životní
prostředí při
výkonu profese, konkrétní
případy
Člověk a svět práce
 úřady práce,
jejich úloha

10 Číslicová technika
 číselné soustavy
 logické funkce jedné a více proměnných
 dekodéry
 kombinační a sekvenční obvody
 klopné obvody, čítače
 paměti
 vstupní a výstupní obvody

72

Občan v demokratické společnosti
 uplatnění
v zahraničí

3. ročník
Počet hodin za rok (týden) 396 (12)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Hodiny

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 vysvětlit základní úkoly a povinnosti organizace při BOZP;
 zdůvodnit úlohu státního odborného dozoru nad bezpečností
práce;
 dodržovat ustanovení týkající se

1 Bezpečnost a ochrana zdraví při
práci,
hygiena práce, požární prevence
 řízení
bezpečnosti
práce
v podmínkách organizace a na
pracovišti
 pracovněprávní
problematika
BOZP

6

Průřezové téma
Projekty
Poznámky
Člověk a svět práce
 znalost
v profesním
oboru, možnost dalšího
vzdělávání.
 Dodržování
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bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a požární prevenci;
uvést základní bezpečnostní požadavky při práci se stroji a zařízeními na pracovišti a dbát na
jejich dodržování;
postupovat v souladu s předpisy
a pracovními postupy při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů;
uvést příklady bezpečnostních
rizik, nejčastější příčiny úrazů a
jejich prevenci;
poskytnout první pomoc při
úrazu na pracovišti;
uvést povinnosti pracovníka
i zaměstnavatele v případě pracovního úrazu;
znát zásady bezpečné práce na
elektrických zařízeních;
poskytnout první pomoc při
úrazu elektrickou energií;
vybrat vhodnou součástku;
použít, navrhnout a sestavit základní obvody s pasivními součástkami a změřit jejich
parametry;
vybrat polovodičovou součástku dle požadované funkce a použití;
sestavit obvod s bipolárním nebo unipolárním tranzistorem a
změří jeho vlastnosti;
využít
spínací
součástky
v obvodech s ohledem na jejich
funkci;
vybrat vhodnou polovodičovou
součástku reagující na fyzikální
veličiny vzhledem k očekávanému využití;
orientovat se v základní nabídce
analogových a číslicových integrovaných obvodů;
vybrat vhodný integrovaný obvod z katalogu a určí jeho
pouzdro a vývody;
sestavit
obvod
s polovodičovými součástkami
na základě elektrotechnického
schématu;
bezpečně
manipulovat
s elektrostaticky citlivými součástkami;
chápat podstatu fotoelektrického jevu a jeho využití pro výrobu světloemitujících a zobrazovacích součástek;
znát chování tekutých krystalů
v indikačních a zobrazovacích
součástkách;

 bezpečnost technických zařízení

předpisů
OBZP

4 Pasivní obvodové součástky
 rezistory
 kondenzátory
 cívky
 transformátory
5 Polovodičové součástky
 přechod PN a polovodičové diody
 bipolární a unipolární tranzistory
 spínací prvky
 součástky řízené neelektrickou
veličinou
 integrované obvody
 technologie polovodičových součástek a integrovaných obvodů

6

6 Optoelektronika
 fotoelektrický jev
 LED diody a lasery
 přeměna elektrického signálu na
optický
 a naopak
 druhy optických vláken a kabelů

24

24

Člověk a svět práce
 dodržování
bezpečnostních a hygienických předpisů na pracovišti

Člověk a životní
prostředí
 ekologické
chování
na
pracovišti
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 využít
optických
kabelů
k přenosu informace;
 dodržovat zásady návrhu a konstrukce plošných spojů;
 navrhnout plošné spoje i
s využitím výpočetní techniky;
 zpracovat technickou dokumentaci daného zapojení;
 vybrat a použít síťový zdroj potřebných vlastností na základě
znalosti funkce lineárních a spínaných zdrojů;
 navrhnout, vypočítat a změřit
jednoduchý síťový zdroj;
 diagnostikovat závady na síťových zdrojích a provádět jejich
opravy;

 navrhnout, sestavit a změřit obvod s operačním zesilovačem;
 navrhnout, sestavit a změřit obvod oscilátoru;

 realizovat elektronické zařízení
za pomoci kombinačních a sekvenčních obvodů a ověřit jeho
činnost;
 chápat funkci mikropočítače;
 aplikovat a diagnostikovat zařízení s programovým řízením;
 navrhnout a uvést do provozu
sestavu elektrických nebo elektronických zařízení
 podle požadované funkce;
 provést servis, opravy a provozní měření sestav elektrických zařízení.

Informační a komunikační technologie
 práce ve specializovaném
programovém
vybavení

7 Technologie plošných spojů
 materiály
 technologické metody výroby
plošných spojů
 zásady návrhu a konstrukce plošných spojů
8 Zdroje elektrického proudu a napětí
 baterie
 lineární a spínané zdroje

54

9 Zesilovače a oscilátory

72

Člověk a svět práce
 znalosti
v profesním
oboru

10 Číslicová technika
 dekodéry
 kombinační a sekvenční obvody
 mikroprocesory
 paměti
 vstupní a výstupní obvody

132

Člověk
práce

11 Údržba elektrických zařízení
 propojování elektrických zařízení, tvorba složitějších sestav
 vyhledávání a odstraňování závad na
 elektrických zařízeních
 provozní měření a diagnostika

36

42
Člověk a svět práce
 dodržování
bezpečnostních a hygienických předpisů na pracovišti

a

svět

 možnosti dalšího vzdělávání.
Člověk a životní
prostředí
 ekologické
chování
na
pracovišti

4. ročník
Počet hodin za rok (týden) 384 (12)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Hodiny

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 vysvětlit základní úkoly a povinnosti organizace při BOZP;
 zdůvodnit úlohu státního odborného dozoru nad bezpečností
práce;
 dodržovat ustanovení týkající se
bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a požární prevenci;
 uvést základní bezpečnostní požadavky při práci se stroji a zařízeními na pracovišti a dbát na
jejich dodržování;
 postupovat v souladu s předpisy
a pracovními postupy při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů

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

6

Průřezové téma
Projekty
Poznámky

Člověk a svět práce
 znalosti
v profesním
oboru a možnosti dalšího
vzdělávání
 Dodržování
předpisů
OBZP
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a zařízení;
 uvést příklady bezpečnostních
rizik, nejčastější příčiny úrazů a
jejich prevenci;
 poskytnout první pomoc při
úrazu na pracovišti;
 uvést povinnosti pracovníka
 i zaměstnavatele v případě pracovního úrazu;
 znát zásady bezpečné práce na
elektrických zařízeních;
 poskytnout první pomoc při
úrazu elektrickou energií;
 navrhnout a uvést do provozu
sestavu elektrických nebo elektronických zařízení podle zadané funkce;
 provést servis, opravy a provozní měření sestav elektrických zařízení.

11 Údržba elektrických zařízení
 propojování elektrických zařízení, tvorba složitějších sestav
 vyhledávání a odstraňování závad na elektrických zařízeních
 provozní měření a diagnostika


 počet hodin v závorce platí pro
žáky, kteří se rozhodli pro zaměření na počítačové sítě. Tito žáci
probírají učivo specializované na
počítačové sítě, viz příslušný
rozpis učiva

378
(282)

Člověk a svět práce
 pracovní
smlouva
a
práva, povinnosti uchazeče
a nového zaměstnavatele

Odborný výcvik – specializace počítačové sítě
Celková hodinová dotace 0 – 0 – 0 - 3
Platí od : 1.9.2010
Ukončení platnosti :
Obecný cíl
Obecným cílem je výchova odborníka se středoškolským vzděláním, který je schopen navrhovat, provozovat a
udržovat v chodu sítě počítačů třídy PC. Je schopen systematicky identifikovat závady aktivních a pasivních
zařízení, konektorů a kabelů, vyměňovat vadné díly, instalovat nové části, instalovat a inovovat programové
vybavení.
Charakteristika učiva
Učivo se dělí na tématické celky, které žáky seznámí s funkcí jednotlivých částí počítačových sítí, jejich konfigurací, použitím, údržbou, hledáním a odstraňováním závad, konfigurací zařízení a protokolů, ochranou dat.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Vzdělávání směřuje k tomu, aby byl žák schopen
pracovat zodpovědně, cílevědomě a samostatně
diskutovat problémy v pracovních skupinách, přijímat stanoviska a názory jiných a učit se umění kompromisu a
vyjednávání
přijímat odpovědnost za výsledky svých rozhodnutí
 postupovat při návrhu, stavbě a údržbě sítí úsporně a s citem pro techniku
 dbát na bezpečnost svoji, svých spolupracovníků i techniky
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Prospěch žáka se posuzuje podle kritérií a hledisek, která jsou součástí Pravidel hodnocení výsledků vzdělávání
žáků, obsažených ve školním řádu.
Hodnotí se praktické práce, písemné práce a ústní projev. Pro hodnocení jsou využívány také on-line testy, které
žáci skládají prostřednictvím internetu. V hodnocení se odráží přístup žáka ke studiu, jeho aktivita, docházka.
Při hodnocení prací se kromě klasických známek používá také bodový systém s pevně danými pravidly přepočtu
bodů na známky. Konečné hodnocení na vysvědčení je vyjadřováno známkou z obvyklé stupnice 1-5.
Pojetí výuky
Výuka v předmětu je orientována především prakticky.
Výuka je organizována tak, že žáci jednou za dva týdny absolvují šestihodinový blok praktické výuky ve specia-

Školní vzdělávací program – Mechanik elektrotechnik

lizované učebně vybavené pro výuku počítačových sítí.
Teoretické znalosti žáci získávají v předmětu Technické vybavení počítačů, a to především samostatným studiem látky, která je pro ně k dispozici na internetových stránkách firmy Cisco. Přístup k této látce žáci získávají
prostřednictvím přihlašovacích jmen a hesel, které jim jsou přiděleny poté, co se stanou studenty „Síťové akademie Cisco“ (Cisco Networking Academy - CNA). Žáci mohou látku dostat i na CD-ROM. Pak jejich studium
nemusí být nutně vázáno na připojení k internetu.
Výuka je rozdělena do čtyř semestrů. První dva semestry žáci absolvují ve třetím ročníku (předmět Technické
vybavení počítačů), další dva semestry ve čtvrtém ročníku (předměty Technické vybavení počítačů a Odborný
výcvik).
Semestry jsou rozděleny do kapitol. Na závěr každé kapitoly každý žák absolvuje samostatně on-line test prostřednictvím internetu. Na závěr každého semestru žáci absolvují pod vedením instruktorů závěrečný on-line test
a praktickou zkoušku.
Na praktickou výuku je třída dělena na třetiny tak, aby maximální počet žáků ve skupině byl 10. Skupiny pro
praktickou výuku jsou shodné se skupinami pro odborný výcvik, se kterým je praktická výuka časově koordinována.
Praktická výuka probíhá v laboratoři s deseti pracovišti. Každé pracoviště je vybaveno jedním počítačem.
Praktická výuka v uvedeném rozsahu a formě probíhá ve třetím ročníku v rámci předmětu Technické vybavení
počítačů, ve čtvrtém ročníku v rámci předmětu Odborný výcvik.
Teoretická výuka probíhá v odborné učebně s využitím audiovizuální techniky.
Metodika výuky
Základní metodou výuky v teoretické části je výklad spojený s praktickým procvičováním na konkrétních praktických příkladech. Využívá se především výukových materiálů firmy Cisco.
V praktické části žáci dostávají zadání praktických činností, která řeší samostatnou prací. Informace pro další
postup získávají konzultacemi se spolužáky a s učitelem, aktivním hledáním na internetu, z literatury.
Při vyučování jsou využívány názorné pomůcky, audiovizuální prostředky, instruktážní, diagnostické a opravné
počítačové programy. Učivo je koordinováno s ostatními odbornými předměty a odborným výcvikem. Žáci
absolvují exkurze a praxi ve firmách, zabývajících se návrhem, instalací a provozem počítačových sítí.
Užívá se schematických značek, symbolů, veličin a rozměrů dle příslušných norem.
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
aktivně pracovat s technickou literaturou, katalogy, internetem (kompetence k učení)
stavět na dříve získaných poznatcích a rozvíjet je (kompetence k učení)
řešit zadané úlohy samostatně i v pracovních skupinách (kompetence k řešení problémů)
podílet se na rozboru zadaných úloh, navrhovat a společně hledat řešení (kompetence k řešení problémů)
diskutovat při hledání řešení (komunikativní kompetence)
používat odbornou terminologii a mezinárodní normy (komunikativní kompetence)
pracovat s tabulkami, grafy a schématy (matematické kompetence)
chápat smysl technické normalizace a protokolů při komunikaci v oboru počítačových sítí (průřezové téma Člověk a svět práce)
Průřezová témata realizovaná v předmětu:
 Informační a komunikační technologie
 Člověk a svět práce
 Člověk a životní prostředí

Vzdělávací obsah
4. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 96 (3)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Hodiny

Směrovače – shrnutí

6

Průřezové téma
Projekty
Poznámky

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 používat strukturu a užití IP adres
 používat hardware a operační
systém směrovačů, jejich užití
 používat principy směrování,
výběru nejlepší trasy, posílání

IP adresy
směrovače
směrování
protokoly

Informační a komunikační technologie
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paketů
 používat směrovací protokoly,
jejich konfiguraci
Návrh sítí LAN
 používat architekturu sítí LAN
 vybrat přepínače pro jednotlivé
funkce

Architektura sítí LAN
Výběr přepínačů pro jednotlivé funkce
Základy přepínačů a jejich konfigurace

 aplikovat principy sítí Ethernet
 používat předávání rámců pomocí přepínače
 konfigurovat přepínače
 konfigurovat bezpečnostní prvky
přepínače
 používat virtuální lokální sítě,
popsat jejich typy
 propojovat virtuální lokální sítě
 konfigurovat virtuální lokální
sítě
 používat virtuální trunking protokol
 konfigurovat virtuální trunking
protokol

 pracovat s výhodami a problémy
redundantní topologie na vrstvě
2
 konfigurovat
Spanning-Tree
protokol
 optimalizovat
konvergenci
Spanning-Tree protokolu
 konfigurovat varianty SpanningTree protokolu: PVST+, RSTP,
Rapid PVST

Virtuální lokální sítě - VLAN
Definice, typy virtuálních lokálních
sítí
Propojování virtuálních lokálních sítí trunking
Konfigurace virtuálních lokálních sítí
Virtuální trunking protokol - VTP
Koncept virtuálního trunking protokolu
Funkce virtuálního trunking protokolu
Konfigurace virtuálního trunking
protokolu
Spanning - Tree protokol - STP

6

6

6

Bezdrátové sítě - principy
Bezpečnost bezdrátových sítí
Konfigurace bezdrátových sítí
Oživování a hledání závad

Člověk a životní
prostředí
6

Integrované služby pro podniky
Koncepce technologií WAN
Možnosti propojení WAN
Protokol Point-to-Point - PPP

 používat sériové spoje Point-toPoint
 konfigurovat protokol Point-toPoint
 konfigurovat ověřování totož-

6

Konfigurace Inter-VLAN směrování
Oživování a hledání závad

Úvod do sítí WAN
 znát integrované služby pro
podniky
 používat technologie sítí WAN
 propojovat sítě WAN

6

Redundantní topologie na vrstvě 2
Úvod do Spanning-Tree protokolu
Konvergence Spanning-Tree protokolu
PVST+, RSTP, Rapid PVST

Bezdrátové sítě
 používat principy bezdrátových
sítí
 konfigurovat bezdrátové sítě a
jejich bezpečnost
 oživovat a hledat závady

6

Úvod do sítí Ethernet
Předávání rámců pomocí přepínače
Konfigurace přepínače
Konfigurace bezpečnosti přepínače

Směrování mezi sítěmi VLAN
 konfigurovat Inter-VLAN směrování
 oživovat a hledat závady

6

Sériové spoje Point-to-Point
Koncepce protokolu Point-to-Point
Konfigurace protokolu Point-to-Point
Konfigurace ověřování totožnosti

Člověk a svět práce

6
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nosti
Spoje Frame Relay - FR
 aplikovat koncepci spojů Frame
Relay
 konfigurovat Frame Relay
 konfigurovat pokročilé koncepce
Frame Relay

Koncepce spojů Frame Relay
Konfigurace spojů Frame Relay
Pokročilé koncepce spojů Frame Relay
Bezpečnost sítí

 aplikovat zásady bezpečnosti
směrovačů
 použít protokol Cisco SDM
 ovládat bezpečnou správu směrovačů
 použít přístupové listy k zabezpečení sítí
 konfigurovat přístupové listy
 respektovat požadavky podniků
 využívat širokopásmové služby
 používat virtuální privátní sítě
 používat službu DHCP
 konfigurovat služby NAT, PAT
 být připraven na aplikace protokolu IPv6

6

Bezpečnost směrovačů
Užití Cisco SDM
Bezpečná správa směrovačů
Přístupové listy - ACL
Užití přístupových listů k zabezpečení
sítí
Konfigurace přístupových listů
Služby pro práci z domova
Požadavky podniků
Širokopásmové služby
Virtuální privátní sítě - VPN
Služby pro adresování IP

6

6
Člověk a svět práce
6

DHCP
NAT, PAT
IPv6
Oživování a hledání závad v sítích

 založit a vést dokumentaci sítě
 používat metody a nástroje pro
oživování a hledání závad
 předvídat a řešit obvyklé problémy
 hledat a odstraňovat závady

6

6

Dokumentace sítě
Metody a nástroje pro oživování a
hledání závad
Obvyklé problémy
Hledání závad

Projektové řízení - NEPOVINNÝ PŘEDMĚT
Celková hodinová dotace : 0 - 0 – 1 – 0
Platí od : 1.9.2009
Ukončení platnosti :
Obecný cíl
Obecným cílem je výchova žáka se středoškolským vzděláním, který je schopen orientovat se, navrhovat,
řídit a dále pracovat na programech v rámci EU
Charakteristika učiva
Učivo se dělí na tématické celky, které žáky seznámí a provede celým projektovým obdobím.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Vzdělávání směřuje k tomu, aby byl žák schopen
pracovat cílevědomě, zodpovědně a manažersky
diskutovat problémy v pracovních skupinách, přijímat názory jiných
rozhodovat a přijímat odpovědnost za výsledky celkového rozhodnutí
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Prospěch žáka se posuzuje podle kritérií a hledisek, která jsou součástí pravidel hodnocení výsledků vzdělávání žáků, obsažených ve školním řádu.
Hodnotí se písemné práce, ústní projev a tvorba vlastního projektu.
Při hodnocení prací se známkuje a používá se navíc slovní hodnocení.
Pojetí výuky
Předmět je nepovinný. Úkolem je přiblížit žákům co nejvíce praktickou stránku fungování řízení projektů.
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Žáci by si měli osvojit základní vědomosti o principech a pracovních metodách uplatňovaných
v projektovém řízení Měli by pochopit vnitřní logiku těchto činností. Výklad, samostatné řešení úkolů,
skupinová práce s aktuálními informacemi, s odbornými publikacemi.
Metodika výuky
Základní metodou výuky v teoretické části je výklad, na který navazuje v rámci jednotlivých modulů samostatná práce, procvičování teoretických znalostí v rámci jednoho modulu. Využívá se podpory výukových
materiálů projektu "Projektové řízení" a programového prostředí "Benefit".
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
aktivně pracovat s internetem (kompetence k učení)
řešit zadané úlohy samostatně a v pracovních skupinách (kompetence k řešení problémů)
podílet se na rozboru zadaných úkolů, navrhovat a hledat řešení (kompetence k řešení problémů)
diskutovat při hledání řešení (komunikativní kompetence)
pracovat s grafy a analýzami (matematické kompetence)
Průřezová témata realizovaná v předmětu:
Informační a komunikační technologie
Člověk a svět práce
Člověk a životní prostředí

Vzdělávací obsah
3. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 33 (1)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Hodiny

Měkké techniky v projektovém řízení

4

Průřezové téma
Projekty
Poznámky

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:

zařadit slovo projekt do běžného
života
orientovat se v projektových cyklech
uplatňovat projektovou techniku
vypracovat SWOT analýzu
pracovat s logickým rámcovým
přístupem
orientovat se v regionální politice
EU a programových dokumentech
popsat projekt a zdůvodnit jeho potřebnost
zapracovat projekt do Gianttova
grafu
definovat cílovou skupinu
analyzovat potřeby a konkurenci

složit projektový tým
charakterizovat materiální, technické
a administrativní potřeby
vyhodnotit rizika projektu
vnést horizontální priority do intervencí strukturálních fondů
Orientovat se v elektronické formě
na centrálním systému
aplikovat potřeby do formuláře žádosti
popsat monitoring projektu

Informační a komunikační technologie
Člověk a svět práce
Člověk a životní
prostředí

Úvod do projektové přípravy
Projektové techniky
SWOT analýza
Logický rámcový přístup
Příprava a řízení projetu I
Regionální politika EU a její aplikace
Programové dokumenty pro aplikaci
RP EU v ČR
Návrh projektu
Etapizace a harmonogram projektu,
Ganttův graf
Analýza poptávky, konkurence a
marketingové nástroje
Příprava a řízení projetu II
Personální zajištění projektu
Materiální, technické a administrativní zajištění realizace projektu
Rizika projektu
Horizontální témata

6

Příprava a řízení projetu III

8

Administrace a řízení projektu
Proces hodnocení žádostí a uzavírání
smluv
Realizace projektu

Člověk a svět práce

8

Informační a komunikační technologie
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popsat změny

popsat rozdíl mezi finanční a ekonomickou analýzou
sestavit finanční plán pro daný příklad
vypočítat bod zvratu
sestavit plán finančních toků
orientovat se ve finančních analýzách

Monitoring a spolupráce s řídícími
orgány
Prezentace změn, další
Finanční a ekonomická analýza
projektů
Úvod do finanční analýzy projektů
Finanční toky, typy nákladů, základní kalkulace
Kalkulace bodu zvratu
Plán příjmů a výdajů - cash flow
Výpočet kriteriálních ukazatelů
Citlivostní analýza
Analýza nákladů a přínosů

7
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7.

PERSONÁLNÍ A MATERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝUKY

Základní identifikační údaje
Název školy:

Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy
a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí

Název ŠVP:

Mechanik elektrotechnik

Kód oboru a název:

26-41-L/01, Mechanik elektrotechnik

Stupeň vzdělání:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Délka a forma vzdělávání:

4 roky, studium denní

Platnost ŠVP:

od 1. 9. 2010, počínaje 1. ročníkem

Teoretické vyučování
Všeobecně vzdělávací předměty učí aprobovaní učitelé.
Odborné předměty učí aprobovaní učitelé.
Pokud nejsou splňovány kvalifikační požadavky, postupuje se dle školského zákona a zákona
o pedagogických pracovnících.
Učebny pro výuku odborných předmětů jsou vybaveny takovým zařízením, aby umožňovaly
výuku v souladu s technickým pokrokem.
Učebna pro výuku počítačových sítí je vybavována ve spolupráci s programem CNAP (Cisco
Networking Academy Program). Učitelé, kteří vyučují počítačové sítě, v rámci tohoto programu získávají kvalifikaci instruktorů, kterou si průběžně obnovují a rozšiřují.
Odborný výcvik
Většina učitelů OV splňuje požadovanou kvalifikaci. Pokud nejsou splňovány kvalifikační
požadavky, postupuje se dle školského zákona a zákona o pedagogických pracovnících.
Instruktoři OV na pracovištích u sociálních partnerů jsou vybíráni příslušnou firmou a schvalováni vedením školy. Výběr a schválení se uskutečňuje na základě písemné smlouvy a je
stvrzováno podpisy mezi školou a firmou.
Organizace výuky probíhá v rámci přeřazovacích plánů pro jednotlivé ročníky následovně:
1.ročník – odborný výcvik je jeden den v týdnu
2. - 4. ročník – odborný výcvik probíhá ve čtrnáctidenním cyklu, kde v jednom týdnu jsou 4.
dny odborného výcviku vcelku a zbylý den, stejně jako celý další týden, je teoretická výuka.
Jednotlivé skupiny se v rámci odborného výcviku střídají ve specializovaných učebnách. Pro
tyto účely slouží následující specializované učebny:
 Odborná učebna pro výuku mechanické zručnosti
 Odborná učebna pro stavbu a výrobu elektronických zapojení a zařízení
 Odborná učebna pro výuku předmětu Technické vybavení počítačů a pro výuku počítačových sítí
 Učebna CAD (Computer - aided design - Počítačem podporovaný návrh, konstrukce)
Dílny a učebny jsou průběžně modernizovány a vybavovány dle konzultací se sociálními
partnery a specializovanými poradci a dle potřeb výuky.
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8.

SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY PŘI REALIZACI ŠVP

Základní identifikační údaje
Název školy:

Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy
a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí

Název ŠVP:

Mechanik elektrotechnik

Kód oboru a název:

26-41-L/01, Mechanik elektrotechnik

Stupeň vzdělání:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Délka a forma vzdělávání:

4 roky, studium denní

Platnost ŠVP:

od 1. 9. 2010, počínaje 1. ročníkem

Školní vzdělávací program je konzultován se sociálními partnery především po odborné
stránce. Jejich náměty a připomínky jsou průběžně zapracovávány. Škola tak žákům umožňuje, aby byli schopni orientovat se v novinkách na trhu práce, znali významné firmy, jejich
nabídky a zaměření, poznali nové technologie a uměli s nimi pracovat.
Škola spolupracuje s firmami při zajišťování odborného výcviku v pracovním procesu, stejně
jako při realizaci odborných exkurzí žáků. Firmy umožňují také účast učitelů na odborných
seminářích a poskytují dle svých možností materiální nebo finanční pomoc, určenou pro modernizaci a zkvalitňování výuky. Každoročně je seznam spolupracujících firem obnovován a
upravován. Tento seznam se obměňuje na základě možností a požadavků jak školy, tak firem
(většinou firem regionu).
Odborný výcvik žáků v pracovním procesu je zásadně zajišťován na základě smluv mezi sociálními partnery a školou. V těchto smlouvách jsou stanoveny všechny zákonné podmínky
realizace odborného výcviku na pracovišti sociálního partnera. Nejdůležitějšími body
smlouvy jsou časové rozvržení odborného výcviku, zajištění bezpečnosti na pracovištích a
způsob odměňování žáků. Smlouvy se smluvními partnery zajišťuje pověřený pracovník školy, který je současně pověřen kontrolou dodržování všech ujednaných podmínek. Smlouvy
jsou stvrzovány podpisy ředitelů zúčastněných stran.
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9.

PŘÍLOHY ŠVP

Základní identifikační údaje
Název školy:

Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy
a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí

Název ŠVP:

Mechanik elektrotechnik

Kód oboru a název:

26-41-L/01, Mechanik elektrotechnik

Stupeň vzdělání:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Délka a forma vzdělávání:

4 roky, studium denní

Platnost ŠVP:

od 1. 9. 2010, počínaje 1. ročníkem

Příloha číslo 1 – Seznam projektů
Název projektu

Ekologie kolem nás

Průřezová témata
Nositel projektu - předmět
Zařazení v ročníku
Podpůrné předměty
Hodnocení projektu

Člověk a životní prostředí, informační a komunikační technologie
Ekologie
1. ročník
Informační a komunikační technologie
Obsahová stránka projektu je hodnocena v předmětu Ekologie a způsob zpracování v textovém editoru je hodnocen v předmětu Informační a komunikační
technologie. Hodnocení je v souladu s pravidly Hodnocení výsledků vzdělávání žáků, které je součástí školního řádu školy.
Závěrečná práce
Ekologické projekty v místě bydliště, ekologická zařízení v místě bydliště,
popsat význam, užití, technické parametry, možná ekologická rizika v okolí
mého bydliště

Způsob ukončení projektu
Anotace projektu

Název projektu

Místo bydliště

Průřezová témata

Občan v demokratické společnosti, člověk a svět práce, informační a komunikační technologie
Cizí jazyk
2. ročník
Český jazyk, občanská nauka, odborné předměty, informační a komunikační
technologie
Hodnocení bude uskutečněno známkami 1-5. 60% výsledné známky bude
představovat jazyková úroveň, 20% obsahová stránka a 20% zpracování.
Prezentace se zároveň stane součástí hodnocení předmětu informační a komunikační technologie.
Závěrečná projektová práce (v cizím jazyce), klasifikace dílčích úkolů
v jednotlivých předmětech, vytvoření prezentace v prezentačním softwaru
V rámci předmětu cizí jazyk žáci získají přehled o:
 historických a kulturních zajímavostech místa bydliště
 významných osobnostech regionu
 firmách v regionu s výrobním programem blízkým studovanému oboru
 možnostech sportovního vyžití
 zařízeních občanské vybavenosti (banky, pošty, nákupní možnosti, kulturní instituce apod.)
Veškeré informace mohou doplnit a rozšířit informacemi získanými
v podpůrných předmětech. Takto získané informace zpracují do výsledného
dokumentu v předmětu cizí jazyk. Zároveň si žáci doplní slovní zásobu. Nakonec celou problematiku zpracují formou prezentace v předmětu informační
a komunikační technologie.
Závěrečná projektová práce se předloží v předmětu cizí jazyk a hodnocení
práce se stane součástí hodnocení v daném předmětu. Prezentace se stane
součástí hodnocení předmětu informační a komunikační technologie.

Nositel projektu – předmět
Zařazení v ročníku
Podpůrné předměty
Hodnocení projektu

Způsob ukončení projektu
Anotace projektu

Školní vzdělávací program – Mechanik elektrotechnik

Název projektu

Vstup do života

Průřezová témata
Nositel projektu - předmět
Zařazení v ročníku
Podpůrné předměty

Člověk a svět práce, informační a komunikační technologie
Český jazyk
3. ročník
Informační a komunikační technologie, občanská nauka, ekonomika, cizí
jazyk
Projekt je rozčleněn na několik dílčích úkolů, jež budou hodnoceny samostatně v jednotlivých vyučovacích předmětech (český jazyk, cizí jazyk, ekonomika, ICT). V rámci předmětu občanská nauka bude uskutečněna beseda
s pracovníky úřadů práce a následná diskuze se žáky.
Závěrečná projektová práce, klasifikace dílčích úkolů v jednotlivých předmětech
V českém jazyce se žáci naučí zpracovávat administrativu nutnou k získání
zaměstnání (dotazník, životopis, průvodní dopis, žádost o místo apod.).
V předmětu ekonomika se žáci seznámí s ekonomickou situací ČR a regionu,
získají přehled o možnosti uplatnění ve svém oboru, pro lepší pochopení situace se zúčastní besedy na úřadu práce. Veškerá dokumentace se zpracuje na
počítači, v předmětu informační a komunikační technologie se provede celková revize zpracovaných dokumentů. Po zpracování dokumentace v českém
jazyce se v předmětu cizí jazyk přeloží česká dokumentace do příslušného
jazyka, žáci zde zároveň doplní potřebnou slovní zásobu. Závěrečná projektová práce se předloží v předmětech český jazyk a cizí jazyk a jejich hodnocení
se stane součástí hodnocení v daném předmětu.

Hodnocení projektu

Způsob ukončení projektu
Anotace projektu

Název projektu

Aplikace číslicové techniky

Průřezová témata
Nositel projektu - předmět
Zařazení v ročníku
Podpůrné předměty
Hodnocení projektu

Informační a komunikační technologie
Číslicová technika
2. ročník
Informační a komunikační technologie, odborné předměty
Žáci pracují ve tří- až čtyřčlenných týmech. Za svoji práci je tým hodnocen
určitým počtem bodů. Tento počet bodů rozdělí vedoucí týmu mezi jednotlivé
členy týmu, kteří podle toho dostanou výslednou známku.
Projekt je zařazen do klasifikace předmětu Číslicová technika.
Závěrečná projektová práce.
Žáci se naučí
 systematicky pracovat na zadaném úkolu
 spolupracovat v týmu
 respektovat vztahy nadřízenosti a podřízenosti
 vyhledávat a hodnotit potřebné informace
 volit správné materiály a součástky
 konzultovat problémy se svými spolužáky i s konzultantem
 aplikovat a porovnávat znalosti z různých předmětů
 aplikovat bezpečnostní předpisy

Způsob ukončení projektu
Anotace projektu

Projekt rozvíjí manuální zručnost, tvořivé myšlení, umožňuje seberealizaci
žáků.
Hodnocení je součástí hodnocení předmětu Číslicová technika.

Název projektu

Závěrečný žákovský projekt

Průřezová témata
Nositel projektu - předmět
Zařazení v ročníku
Podpůrné předměty
Hodnocení projektu

Informační a komunikační technologie
Odborný výcvik
4. ročník
Informační a komunikační technologie, odborné předměty
Žáci jsou hodnoceni za kvalitu provedení práce, za jednotlivé konzultace a
další úkoly. Hodnocení se provádí udělením bodů v těchto hodnotách:
Hodnocení konzultanta – 30 bodů
Obhajoba projektu – 30 bodů
Náročnost tématu - 10 bodů
Bezpečnost práce – 10 bodů
Samostatný projekt je součástí maturitní zkoušky praktické, stejně jako teoretický test s praktickým zaměřením (max. 20 bodů) a ekonomický příklad
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(max. 10bodů)
Udělené body jsou nakonec sečteny a vyhodnoceny následně:
ZNÁMKA
BODY
Způsob ukončení projektu
Anotace projektu

výborný
100-85

chvalitebný
84-70

dobrý
69-55

dostatečný
54-40

nedostatečný
39-0

Závěrečná projektová práce, prezentace projektu. Součást klasifikace maturitní zkoušky praktické.
Žáci se naučí
 systematicky pracovat na zadaném úkolu
 vyhledávat a hodnotit potřebné informace
 volit správné materiály a součástky
 konzultovat problémy se svým konzultantem
 aplikovat a porovnávat znalosti z různých předmětů
 aplikovat bezpečnostní předpisy
Projekt rozvíjí manuální zručnost, tvořivé myšlení, umožňuje seberealizaci
žáků.
Žáci obhajují závěrečnou projektovou práci formou prezentace svého projektu.
Hodnocení je součástí maturitní zkoušky praktické.
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Příloha číslo 2 – Odborná praxe
Odborná praxe
Platí od : 1.9.2010
Ukončení platnosti: 31. 8. 2013
Obecný cíl
Cílem odborné praxe je seznámit žáka s reálným pracovním prostředím, s organizací práce u potenciálního zaměstnavatele. Žáci mají možnost komunikovat se zaměstnanci, setkají se s různými způsoby řízení a předávání
odvedené práce.
Charakteristika učiva
Praxe probíhá u organizací a firem, které náplní své činnosti odpovídají rámcově oboru vzdělávání žáka. Optimální náplň praxe je uvedena níže v tématických blocích.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci byli schopni:
 osvojit si obecné principy a strategie řešení problémů (praktických i teoretických), dovednosti potřebné pro
práci s informacemi
 osvojit si poznatky, pracovní postupy, přístroje a nástroje potřebné pro kvalifikovaný výkon povolání a pro
uplatnění se na trhu práce
 pracovat soustředěně, cílevědomě a vytrvale jak v týmu, tak samostatně
 rozvíjet dovedností potřebné k vyjednávání, diskusi, případnému kompromisu, k obhájení svého stanoviska
i přijímání stanoviska jiných
 rozvíjet komunikativní dovednosti a dovednosti potřebné pro život v širším kolektivu
Hodnocení výsledků žáků
Žák si vede deník praxe, kde zaznamenává svou denní činnost a hodnotí jednotlivé její části. Vedoucí praxe
vyhodnotí celou praxi žáka pomocí připraveného formuláře.
Pojetí výuky
Hlavní náplní praxe je vlastní činnost žáků. Ta může být podle možnosti doplněna odbornou exkurzí, asistencí
při specifických činnostech, ukázkami prací.
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
 porozumět zadání úkolu a určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout
způsob řešení
 posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých
situacích
 rozvíjet aktivní přístup k pracovnímu životu a profesní kariéře, přizpůsobovat se změnám na trhu práce
 pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností
 přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly
 vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle
 znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků
Průřezové téma: Člověk a svět práce

Náplň odborné praxe
3. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 70 (35)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Hodiny

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 provádět běžnou údržbu elektrických a elektronických zařízení, odstraňovat závady
 kontrolovat, měřit a upravovat
součásti před montáží
 montovat a demontovat elektronická a elektrická zařízení
 účastnit se organizace montážních prací

Montáž elektronických a elektrotechnických výrobků a zařízení

35

Průřezové téma
Projekty
Poznámky
Informační a
komunikační technologie
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 používat nástroje, přístroje, pracovní pomůcky
Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 obsluhovat elektrická a elektronická zařízení při kusové a sériové výrobě
 provádět kontrolu hotových zařízení
 pracovat v týmu i samostatně a
podílet se na realizaci pracovních činností

Výroba elektrotechnických a elektronických součástí a zařízení

35

Dodatek k ŠVP – č.j. ISŠ/0466-09/2013 ze dne 8.4.2013
Do poznámek k učebnímu plánu strana 16 se doplňuje následující text :
Vzdělávací a obsahové okruhy jazykového a estetického vzdělávání jsou rozpracovány a realizovány ve vyučovacím předmětu Český jazyk a literatura.
 Cizí jazyk, Konverzace v cizím jazyce – volba mezi anglickým a německým jazykem a
anglickou nebo německou konverzací.
Do identifikačních údajů v záhlaví jednotlivých kapitol se vkládá adresa školy.
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Palackého 49, Valašské Meziříčí, 75701
Do charakteristiky ŠVP v odstavci Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se
vkládá následující text:
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se uskutečňuje formou individuální
integrace do běžných tříd s pravidelnou spoluprací se speciálně pedagogickými centry a pedagogicko-psychologickými poradnami. Ve všech organizačních formách vzdělávání jsou žákům vytvářeny podmínky pro úspěšné vzdělávání a uspokojování jejich speciálních vzdělávacích potřeb.
Při plánování a realizaci vzdělávacího procesu vycházíme z konkrétní identifikace a popisu
speciálních vzdělávacích potřeb žáka. Škola se průběžně snaží odstranit, vyřešit, zjednodušit
architektonické bariéry, provádí potřebné úpravy interiéru.
Podmínky vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním:
 uplatňuje principy diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky
 umožňuje používat potřebné a dostupné kompenzační pomůcky, vhodné učebnice a učební
pomůcky přizpůsobené jejich individuálním potřebám
 uplatňuje alternativní formy komunikace - náhradní formy komunikace
 dodržuje speciálně-pedagogické zásady, respektuje individuální pracovní tempo při samostatném zpracování zadaných úkolů
 při práci se sluchově, zrakově postiženým (osvětlení, zpětná vazba, způsob výkladu) dodržuje sluchovou, zrakovou hygienu
 zabezpečuje odbornou průpravu výuky se speciálně pedagogickým přístupem, uplatňuje
odpovídající učební styl
 zohledňuje a zpřehledňuje druh, stupeň a míru postižení, aby nedocházelo ke znevýhodnění při hodnocení výsledků
 uplatňuje zdravotní hlediska a respektuje individualitu a potřeby žáka
 podporuje nadání a talent žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 vytváří vhodné vzdělávací nabídky
 zkvalitňuje připravenost pedagogických pracovníků pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 umožňuje působení školního psychologa, výchovného poradce ve škole, druhého pedagoga
ve třídě v případě potřeby a v souladu s právními předpisy
 spolupracuje se zákonnými zástupci a ostatními odborníky v rámci diagnostiky a další pomoci u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 rozšiřuje spolupráci školy a rodičů při tvorbě koncepce a systému vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 spolupracuje s ostatními školami, které mají zkušenosti se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Podmínky vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním
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Škola využívá výukové postupy vhodné pro rozmanité učební styly žáků, rozdílné způsoby
organizace výuky, zájmy, zkušenosti, potřeby žáků různých kultur, etnik a sociálního prostředí.
Pro úspěšné vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním škola zabezpečuje tyto potřebné
podmínky:
 individuální nebo skupinovou péči
 konzultace s rodinou pro vzájemné obeznámení podmínek a možností
 pomoc asistenta třídního učitele
 menší počet žáků ve třídě (viz vyhláška)
 odpovídající metody a formy práce
 specifické učebnice a materiály
 pravidelnou komunikaci a zpětnou vazbu
 spolupráci se školním psychologem, speciálním pedagogem - etopedem, sociálním pracovníkem, případně s dalšími odborníky
Možné úpravy způsobů výuky mimořádně nadaných žáků
Při vzdělávání mimořádně nadaných žáků škola důsledně vychází z principů individualizace
a vnitřní diferenciace pedagogicko-organizačních úprav:
 individuální vzdělávací plány
 doplňuje, třídí, prohlubuje vzdělávací obsah
 směřuje a orientuje žáky na encyklopedické materiály a jejich rozšiřování
 zadává specifické úkoly
 zapojuje žáky do samostatných, rozsáhlejších prací a projektů
 umožňuje účast žáků ve výuce některých předmětů ve vyšších ročnících
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Dodatek k ŠVP – č.j. ISŠ/1007/2013 ze dne 31.8.2013
Protokol o změnách
Učební osnovy školního vzdělávacího programu v dále uvedených předmětech byly upraveny
 aby se sjednotila terminologie ŠVP s RVP
 aby se zlepšila návaznost a logika výukových bloků
 aby hodinové dotace jednotlivých bloků odpovídaly jejich skutečné časové náročnosti
 aby ŠVP odpovídal platným normám a předpisům
 aby byly odstraněny formální nedostatky
 aby se odstranily jazykové nedostatky a překlepy
Platnost původního Školního vzdělávacího programu byla ukončena k 31. 8. 2013.
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Matematika
Celková hodinová dotace 3-3-3-3
Platí od: 1. 9. 2013
Ukončení platnosti
Obecný cíl
Učivo matematiky směřuje k tomu, aby žáci uměli využívat matematických poznatků a dovedností v praktickém
životě v situacích, logicky uvažovat, analyzovat a řešit jednoduché matematické problémy, komunikovat, vyhledávat a interpretovat matematické informace a zaujímat k nim stanovisko, používat adekvátní matematické a
grafické prostředky, symboliku a správnou terminologii.
Charakteristika učiva
Na matematické poznatky navazuje další učivo ve studijním oboru.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí – vzdělávání směřuje k tomu, aby si žáci osvojili aplikovat základní matematické postupy při řešení praktických úloh, tedy aby uměli:
 správně používat pojmy kvantifikujícího charakteru
 pro řešení úkolu zvolit odpovídající matematické postupy a techniky a používat vhodné algoritmy
 využívat a vytvářet různé formy grafického znázornění reálných situací a používat je pro řešení
 správně používat a převádět jednotky
 nacházet funkční závislosti při řešení praktických úkolů, umět je vymezit, popsat a využít pro konkrétní řešení
 provést reálný odhad výsledku řešení úkolu
 sestavit ucelené řešení praktického úkolu na základě dílčích výsledků
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Důraz bude kladen na hloubku porozumění, schopnost aplikace základních matematických zákonů do praxe a
běžného života, schopnost samostatně provést jednoduché výpočty základních matematických veličin.
Postupy hodnocení: znalostní testy, ústní zkoušení, řešení početních úloh, domácí řešení problémových úloh,
řešení problémových úloh v pracovních skupinách ve škole, schopnost interpretovat vyřešenou úlohu před ostatními žáky, samostatná tvořivá práce.
Pojetí výuky
Výuka matematiky má na střední škole kromě funkce všeobecně vzdělávací ještě funkci průpravnou pro odbornou složku vzdělávání.
Metodika výuky
Výuka je vedena formou výkladu, diskuze, samostatné práce, skupinové práce a především řešením příkladů.
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikací průřezových témat
 PT – Člověk a svět práce
 PT – Člověk a životní prostředí
 kompetence k učení
 kompetence k řešení problémů
 matematické kompetence

Vzdělávací obsah
1. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 99(3)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 použít množinové pojmy
 provádět operace s množinami

 definovat pojem výrok a logické operátory
 vytvořit negaci výroku, konjunkci, alternativu, implikaci,
ekvivalenci a disjunkci výroků
 posoudit pravdivost a nepravdivost výroků a složených výroků

Množiny

4

Výroková logika

5

Hodiny

Průřezové téma
Projekty
Poznámky
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 provádět základní aritmetické
operace s přirozenými čísly,
celými čísly, racionálními čísly, reálnými čísly
 znázornit čísla na číselné ose,
zaokrouhlovat

 rozlišit mezi přímou a nepřímou úměrností
 použít k výpočtu trojčlenku
 řešit
praktické
úkoly
s využitím procentového počtu
 převádět z jednotek základních
na odvozené a naopak,a to u
jednotek délkových, plošných i
objemových
 provádět
početní
úkony
s mocninami
 s přirozeným exponentem
 se záporným exponentem
 s celým exponentem
 se základem 10
 s racionálním exponentem
 definovat pojem odmocnina
 používat pravidla pro počítání
s odmocninami
 upravovat výrazy s odmocninami

 dosazovat do výrazu
 určit hodnotu výrazu
 určit opačný výraz
 určit absolutní hodnotu

 provádět aritmetické operace
s mnohočleny(sčítání, odčítání,
násobení, dělení mnohočlenu
jednočlenem, dělení mnohočlenu mnohočlenem)
 provádět rozklad výrazu v součin
 upravit lomené výrazy

 definovat základní vztahy mezi
stranami a úhly pravoúhlého
trojúhelníka
 použít základní goniometrické
funkce
 vypočítat obvod a obsah těchto
útvarů – trojúhelník, rovnoběžníky, lichoběžník, pravidelný n-úhelník, kruh, kružnice
 vypočítat obsah složeného rovinného obrazce
 použít vše výše uvedené

15

Práce s kalkulátory

7

PT – Člověk a svět
práce

Mocniny a odmocniny

20

Práce s kalkulátory

Výrazy s proměnnými

4

Operace s čísly
Číselné obory
Absolutní hodnota
Intervaly

Přímá a nepřímá úměrnost, procenta, převody jednotek

Mnohočleny

24

Planimetrie
Základní planimetrické pojmy, polohové a metrické vztahy mezi nimi
Shodnost a podobnost trojúhelníků
Euklidovy věty
Shodná a podobná zobrazení
Pravoúhlý trojúhelník
Rovinné obrazce

15

Shrnutí učiva

5

2. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 99(3)
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Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák je veden k tomu, aby byl
schopen:
 definovat pojem funkce
 charakterizovat definiční obor
a obor hodnot
 rozlišit rostoucí a klesající
funkci
 vytvořit graf funkce

 definovat pojem lineární funkce, určit definiční obor a obor
hodnot, načrtnout graf funkce,
pracovat s konstantní funkcí
 vypočítat lineární rovnici o
jedné neznámé a s neznámou
ve jmenovateli, určit definiční
obor, použít rovnici při řešení
slovních úloh
 vyjádřit neznámou ze vzorce
 vypočítat lineární nerovnici a
výsledek zakreslit na číselnou
osu a zapsat pomocí intervalu
 vyřešit soustavu 2 rovnic o 2
neznámých
 vyřešit soustavu 3 rovnic o 3
neznámých
 vyřešit soustavu lineárních nerovnic

 definovat kvadratickou funkci,
určit definiční obor, obor hodnot a graf
 určit diskriminant a kořeny
úplné a neúplné kvadratické
rovnice
 rozložit rovnici na kvadratický
trojčlen
 vyřešit soustavu kvadratické a
lineární rovnice o dvou neznámých
 vyřešit početně a graficky kvadratickou nerovnici

 vyřešit lineární lomenou funkci, určit základní vlastnosti
funkce a načrtnout graf
 vyřešit funkci exponenciální,
určit základní vlastnosti funkce
a načrtnout graf
 řešit exponenciální rovnice
 vyřešit funkci logaritmickou,
určit základní vlastnosti funkce
a načrtnout graf
 definovat vlastnosti logaritmů,
vypočítat dekadický logaritmus
 řešit logaritmické rovnice

Funkce a její průběh

Hodiny

Průřezové téma
Projekty
Poznámky

4

Lineární funkce, lineární rovnice,
lineární nerovnice

25

Kvadratická funkce, kvadratická
rovnice a nerovnice

25

Funkce exponenciální, funkce
logaritmická
Exponenciální rovnice
Logaritmické rovnice
Logaritmus

25

PT – Člověk a svět
práce
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 určit vzájemnou polohu přímek
a rovin
 určit povrch a objem základních těles
 řešit úlohy z praxe
 použít vše výše uvedené

Stereometrie
Základní polohové a metrické vlastnosti v rovině a prostoru
Tělesa
Shrnutí látky

16

4

3. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 99(3)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák je veden k tomu, aby byl
schopen:
 pracovat s úhlem, vyjádřit jeho
velikost v různých jednotkách
a převádět je
 definovat goniometrické funkce, určit jejich základní vlastnosti, načrtnout graf
 řešit goniometrické rovnice
 řešit pravoúhlý i obecný trojúhelník a využít tyto znalosti v
praxi

 použít pojem faktoriál a kombinační číslo
 užívat vztahy pro počet variací,
permutací a kombinací bez
opakování
 řešit rovnice s kombinačními
čísly
 použít binomickou větu při
výpočtech

 použít základní pojmy – náhodný pokus, náhodný jev
 provádět výpočty pravděpodobnosti
 používat pravidla pro operace s
pravděpodobností

 užívat pojmy statistický soubor, absolutní a relativní četnost, variační rozpětí, modus a
medián, rozptyl a směrodatná
odchylka
 číst tabulky a grafy se statistickými údaji

 chápat pojem komplexní číslo,
graficky je znázornit
 provádět operace s komplexními čísly
 vyjádřit komplexní číslo v algebraickém a goniometrickém
tvaru
 užít Moivreovu větu
 řešit
kvadratické
rovnice
v oboru komplexních čísel

Goniometrie a trigonometrie
Orientovaný úhel
Goniometrické funkce v pravoúhlém
trojúhelníku
Goniometrické funkce v obecném
trojúhelníku - sinová a kosinová věta
Goniometrické rovnice

25

Kombinatorika
Permutace, variace a kombinace bez
opakování

16

Pravděpodobnost
Náhodný jev a jeho pravděpodobnost
Nezávislé jevy

10

Statistika
Práce s daty

Komplexní čísla

Hodiny

8

Průřezové téma
Projekty
Poznámky

Práce s kalkulátory

PT – Člověk a životní
prostředí

10
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 vysvětlit posloupnost jako
zvláštní případ funkce
 určit posloupnost vzorcem pro
n-tý člen, výčtem prvků a graficky
 určit aritmetickou a geometrickou posloupnost
 provést jednoduché výpočty
finanční matematiky
 použít vše výše uvedené

Posloupnosti
Aritmetická posloupnost
Geometrická posloupnost
Finanční matematika

Shrnutí látky

26

4

4. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 96(3)
Žák je veden k tomu, aby byl
schopen:
 provádět
operace
s vektory(součet vektorů, násobení vektorů reálným číslem,
skalární součin
 řešit analyticky polohové a
metrické vztahy bodů a přímek, vyjádřit různě analyticky
přímku
 charakterizovat jednotlivé kuželosečky a používat jejich
rovnice
 řešit úlohy o vzájemné poloze
kuželoseček a přímek
 zopakovat a prohloubit vědomosti získané za celou dobu
studia
 připravit se k maturitě, případně ke zkouškám na VŠ

Analytická geometrie
Vektory
Přímka a její vyjádření
Kuželosečky

48



Závěrečné opakování

48
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Fyzika
Celková hodinová dotace: 2-2-0-0
Platí od: 1. 9. 2013
Ukončení platnosti
Obecný cíl
Vyučování směřuje k tomu, aby žáci uměli využívat přírodovědných poznatků a dovedností v praktickém životě
ve všech situacích, které souvisejí s přírodovědnou oblastí, logicky uvažovat, analyzovat a řešit jednoduché
přírodovědné problémy. komunikovat, vyhledávat a interpretovat přírodovědné informace a zaujímat k nim stanovisko
Charakteristika učiva
Fyzika je součástí přírodovědného vzdělávání. Zabývá se zejména základními vlastnostmi hmotných částic a polí
a jejich interakcemi, strukturou látek různého skupenství, různými druhy energie a jejich vzájemnou přeměnou.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci pracovali poctivě, svědomitě a přesně.
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Důraz bude kladen na porozumění podstatě přírodních jevů, které nás obklopují, schopnost aplikace základních
přírodních jevů a zákonů do praxe a běžného života a schopnost samostatně provést jednoduché výpočty základních fyzikálních veličin.
Postupy hodnocení: znalostní testy, ústní zkoušení, řešení početních úloh, domácí řešení problémových úloh,
řešení problémových úloh v pracovních skupinách ve škole, schopnost interpretovat vyřešenou úlohu před ostatními žáky, samostatná tvořivá práce.
Pojetí předmětu
Fyzika jako všeobecně vzdělávací předmět ukazuje fyziku jako lidskou činnost, mající platnost pro každého
jednotlivce v jeho sociálním prostředí.
Celek Elektřina a magnetismus je zařazen do odborného vzdělání.
Metodika výuky
Použité metody práce: výklad, domácí experimenty, samostatné vyhledávání informací z různých zdrojů ( Internet, encyklopedie, časopis 21.století,…), interpretace získaných informací před třídou, vedení diskuze a vhodná
reakce na ni, účast v žákovských projektech, výukové programy nabízené mimoškolními organizacemi, exkurze.
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikace průřezových témat
 PT – Člověk a svět práce
 PT – Člověk a životní prostředí
 kompetence k učení
 kompetence k řešení problémů
 matematické kompetence
 kompetence využívat ICT a pracovat s informacemi

Vzdělávací obsah
1. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 66(2)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 řešit jednoduché úlohy na pohyb
hmotného bodu
 uvést
příklady
sil,
které
v přírodě a technické praxi působí na těleso
 určit výslednici dvou sil
 používat Newtonovy zákony při
řešení úloh
 vypočítat gravitační sílu
 rozlišit pojmy gravitační a tíhová síla, tíha
 řešit úlohy použitím 2. a 3. Keplerova zákona
 uvést příklady, kdy těleso koná,
a kdy nekoná práci

Mechanika
Pohyb rovnoměrný přímočarý, pohyb
nerovnoměrný, průměrná rychlost
Pohyb rovnoměrně zrychlený, okamžitá rychlost, zrychlení, volný pád
Rovnoměrný pohyb po kružnici
Skládání pohybů
Skládání rychlostí
Vztažná soustava
První Newtonův zákon
Druhý Newtonův zákon, příklady sil
Hybnost tělesa
Třetí Newtonův zákon
Skládání a rozklad sil
Newtonův gravitační zákon, tíhová
síla, tíha

Hodiny
44

Průřezové téma
Projekty
Poznámky
PT – Člověk a svět
práce
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 určit práci stálé síly výpočtem
 využít zákon zachování mechanické energie při řešení jednoduchých úloh
 řešit úlohy z praxe s použitím
vztahů pro výkon a účinnost
 používat vztah pro výpočet tlaku
a tlakové síly
 řešit úlohy užitím Pascalova a
Archimédova zákona
 vysvětlit funkci hydraulického
lisu a hydraulických brzd
 stanovit
chování
tělesa
v tekutině porovnáním hustot
 řešit praktické úlohy použitím
rovnice kontinuity
 vysvětlit změny tlaku v proudící
tekutině


 uvést příklady potvrzující kinetickou teorii látek
 pojmenovat složky vnitřní energie a uvést příklady na její změnu
 řešit úlohy na změnu vnitřní
energie konáním práce a tepelnou výměnou
 převádět teplotu
 řešit jednoduché úlohy použitím
kalorimetrické rovnice bez změny skupenství a zanedbáním tepelné kapacity
 uvést příklady stavových změn
 řešit úlohy použitím stavové
rovnice
 řešit úlohy na výpočet práce
plynu stálého tlaku
 objasnit funkci parní turbíny,
spalovacího motoru a raketového motoru
 uvést příklady krystalických a
amorfních látek
 uvést příklady jednoduchých typů deformací
 řešit úlohy užitím Hookova zákona
 řešit jednoduché úlohy na teplotní roztažnost pevných a kapalných těles
 vysvětlit význam teplotní roztažnosti látek v přírodě a
v technické praxi
 popsat přeměny skupenství látek
a jejich význam v přírodě a
technické praxi

Keplerovy zákony
Sluneční soustava
Mechanická práce stálé síly
Kinetická energie a potenciální tíhová
energie
Zákon zachování mechanické energie
Výkon, příkon, účinnost
Posuvný a otáčivý pohyb tuhého tělesa
Moment síly vzhledem k ose otáčení,
výslednice momentů sil, momentová
věta
Skládání sil, těžiště tělesa
Tlaková síla a tlak v kapalinách a
plynech
Pascalův zákon, hydraulická zařízení
vztlaková síla, Archimédův zákon,
plování těles
Proudění kapalin a plynů, rovnice
kontinuity
Energie proudící kapaliny
Molekulová fyzika a termika
Kinetická teorie látek
Vnitřní energie tělesa a její změna
konáním práce a tepelnou výměnou
První termodynamický zákon
Celsiova a termodynamická teplota
Výpočet tepla, kalorimetrická rovnice
Ideální plyn, stavové veličiny
Částicová stavba látek, vlastnosti látek
Stavová rovnice ideálního plynu
Práce plynu, tepelné motory
Struktura pevných látek
Deformace pevného tělesa
Teplotní roztažnost pevných látek
Struktura kapalin
Kapilární jevy
Přeměny skupenství látek, skupenské
teplo
Vlhkost vzduchu

2. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 66 (2)

22
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Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 uvést příklady kmitavých pohybů z praxe
 popsat veličiny, které charakterizují harmonický kmitavý pohyb
 vysvětlit příčinu harmonického
pohybu tělesa na pružině
 řešit úlohy na použití vztahu pro
okamžitou výchylku
 uvést příklady rezonance v praxi
 popsat vznik vlnění v pružném
látkovém prostředí
 rozlišit základní druhy vlnění
 vypočítat vlnovou délku
 charakterizovat základní vlastnosti zvuku
 uvést příklady užití ultrazvuku
 chápat negativní vliv hluku na
člověka a zná způsoby ochrany
sluchu

 charakterizovat světlo jeho vlnovou délkou a rychlostí
v různých prostředích
 řešit úlohy na odraz a lom vlnění
 vysvětlit podstatu jevů interference, ohyb a polarizace světla
 řešit graficky úlohy na zobrazení
rovinným a kulovým zrcadlem a
tenkými čočkami
 vysvětlit optickou funkci oka a
korekci jeho vad
 vysvětlit princip základních optických přístrojů

 vypočítat energii kvanta
 objasnit podstatu fotoelektrického jevu
 popsat strukturu elektronového
obalu atomu
 popsat funkci laseru
 popsat stavbu atomového jádra a
charakterizovat základní nukleony
 vysvětlit podstatu radioaktivity a
uvést její využití
 popsat způsob ochrany před jaderným zářením
 popsat princip získání energie
v jaderném reaktoru
 posoudit výhody a nevýhody
způsobů získávání jaderné energie

 charakterizovat Slunce jako
hvězdu

Mechanické kmitání a vlnění
Kmitavý pohyb, harmonické kmitání
Dynamika kmitání tělesa na pružině
Nucené kmitání, rezonance
Druhy mech. vlnění,
Šíření vlnění v prostoru
Odraz vlnění
Zvukové vlnění, vlastnosti zvuku,
šíření zvuku
Ultrazvuk


16

Optika
Světlo a jeho šíření, rychlost světla
Odraz a lom světla
Rozklad světla hranolem
Spektrum elektromagnetického záření
Rentgenové záření
Vlnové vlastnosti světla
Zobrazování rovinným a kulovým
zrcadlem
Zobrazování tenkými čočkami
Optické vlastnosti oka
Optické přístroje

24

Fyzika mikrosvěta
Kvantová hypotéza
Vnější fotoelektrický jev
Elektronový obal atomu, kvantování
energie
Periodická soustava prvků
Laser a jeho využití v praxi
Jádro atomu
Radioaktivita
Jaderné reakce, jaderné štěpení
Jaderná energetika, jaderné elektrárny
Elementární a základní částice

15

Astrofyzika
Slunce a hvězdy
Galaxie a vývoj vesmíru

Hodiny

Průřezové téma
Projekty
Poznámky

PT – Člověk a životní prostředí

5
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 popsat vývoj hvězd a jejich
uspořádání do galaxií
 objasnit současné názory na
vznik a vývoj vesmíru

 popsat důsledky pro chápání
prostoru a času
 popsat souvislost energie a
hmotnosti objektů pohybujících
se velkou rychlostí


Výzkum vesmíru

Speciální teorie relativity
Principy speciální teorie relativity
Základy relativistické dynamiky

3

Shrnutí poznatků

3
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Tělesná výchova
Celková hodinová dotace: 2 – 2 – 2 – 2
Platí od: 1. 9. 2013
Ukončení platnosti
Obecný cíl
Pokračovat v osvojování nových a upevňování dříve osvojených pohybových dovedností.
Získat schopnost bezpečně se orientovat v otázkách vlivu pohybové činnosti na zdraví.
Kladně prožívat pohybové činnosti. Plně chápat sociální vztahy a role ve sportu a naučit se užívat je v rámci
interpersonálních vztahů.
Charakteristika učiva
Tělesná výchova usiluje o optimální rozvoj tělesné, duševní a sociální zdatnosti. Vychází z motivující atmosféry, zájmu žáků a jejich individuálních předpokladů.
Vyučovací předmět Tělesná výchova vede žáky k upevňování hygienických a zdravotně – preventivních
návyků, předcházení úrazům a rozvíjení dovednosti odmítat škodlivé látky.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli přenášet získané poznatky v TV do denního režimu. Výuka je
vedena tak, aby přinášela žákům radost z pohybové činnosti a z dosažených výkonů, kladla důraz na prevenci negativních jevů ve společnosti.
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Klasifikace bude prováděna na základě získaných bodových výsledků s ohledem na přístup jedince
k danému předmětu. Žák je zásadně hodnocen za změnu ve vlastním výkonu či snahu o tuto změnu, za
zvládnutí konkrétního splnitelného cíle, za zájem o tělesnou výchovu a sport, za aktivitu a vztah k pohybu.
Žák je hodnocen způsobem, který je motivující a prospívá jeho osobnostnímu rozvoji. Jsou využívány formy
hodnocení nejen kvantitativní (tj. známkování či bodování), ale i slovní. Při hodnocení je nutné přihlížet ke
zdravotnímu stavu žáka, jeho schopnostem a tělesným předpokladům. Hodnocení tělesné výchovy má komplexní charakter, představuje výuku teoretickou a praktickou a musí zahrnovat tyto kvality - aktivní přístup a
snahu co nejlépe splnit zadané úkoly (dle svých možností s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu). Obsahuje
míru shody chování žáka se školním řádem, píli, docházku, připravenost na výuku TV (např. odpovídající
úbor…). Hodnocení dále zahrnuje dosaženou výkonnost při plnění sportovních disciplín, jejichž náplň je
dána ŠVP a konkretizována v tematickém plánu pro výuku tělesné výchovy v jednotlivých ročnících. Konečný výsledek je vyjádřen známkou.
Pojetí výuky
Tělesná výchova je součástí povinného vzdělávání a je vytvářena zásadně pro žáky a jejich prospěch.
Je povinná pro všechny dívky a chlapce s výjimkou krátkodobých či dlouhodobých úlev navrhovaných a
sledovaných lékařem. Je završením povinného pohybového vzdělání a orientuje se na upevnění, doplnění a
praktické ověření uceleného systému informací, dovedností, návyků a postojů v životě moderního člověka
jako součásti zdravého životního stylu, k jejich pravidelnému a vhodnému užití.
Bezprostředně navazuje na tělesnou výchovu realizovanou na základních školách.
Respektuje výrazné pohybové a výkonnostní rozdíly dané vývojovými a pohlavními odlišnostmi, dosavadními pohybovými zkušenostmi a zájmy žáků. Efektivita výuky vychází z co nejpřesnější diagnostiky a všestranného poznávání žáků. Vyučovací a učební proces jsou založeny na úzké vzájemné spolupráci učitele a
žáka, na jejich vzájemném respektu, snaze pomoci žákovi, nepřipustit jeho fyzické či psychické poškození.
Tělesná výchova je vedena tak, aby přinášela žákům radost z pohybové činnosti, uspokojení z dosažených
výsledků, je prováděna ve specifických podmínkách tělovýchovných zařízení a přírody.
Tělesná výchova je základní formou pohybového vzdělávání, která má vzhledem k omezené časové dotaci
charakter „návodného programu“.
Metodika výuky
Vyučovací hodina, testovací hodina, beseda, diskuze, prožitková lekce, závod, soutěž, turnaj, kurz.
Učivo:
 Péče o zdraví
 Zásady jednání v situacích osobního ohrožení
 První pomoc
 Organizace, hygiena a bezpečnost v TV
 Gymnastika
 Atletika
 Pohybové hry
 Úpoly
 Plavání (alternativní učivo)
 Lyžování (alternativní učivo)
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 Bruslení (alternativní učivo)
 Netradiční sporty (alternativní učivo)
 Turistika a sporty v přírodě
 Testování tělesné zdatnosti
 Zdravotní tělesná výchova (alternativní učivo dle doporučení lékaře)
 Vodní sporty (alternativní učivo pro zájemce)
Alternativní učivo bude realizováno jen při vhodných podmínkách (rozvrh hodin, otvírací doba areálů
apod.). V případě neodučení alternativního učiva bude jeho hodinová dotace přesunuta na ostatní celky dle
potřeby.
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat
Komunikativní kompetence
V didaktickém procesu v TV je pro rozvoj této kompetence nezbytná oboustranná komunikace ve vztahu
učitel – třída – skupina žáků – jednotlivec. Učitel musí usilovat o vyváženější podíl účastníků na komunikaci. Vytvářejí se lepší interakční vztahy a tím i vhodnější sociální klima. Cílem by měla být komunikace harmonická. V tělesné výchově může navíc působit i jako motivační a mobilizující prvek (žák může být tázán –
sám hledá správnou odpověď, dává větší pozor při instrukcích na činnosti, které provádí a zdůvodňuje).
Využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně pracovat s informacemi
Žák pracuje s osobním počítačem, získává informace z celosvětové sítě internet, komunikuje elektronickou
poštou, získává informace o základních pravidlech sportů a soutěží, o všech jejich změnách, sleduje výkony
v jednotlivých sportovních odvětvích, získává aktuální a historické informace z tělesné výchovy a sportu,
které jsou zdrojem pravidelných informací o sportu ve škole, v daném regionu i ve světě.
Kompetence k pracovnímu uplatnění
Absolventi si uvědomují význam provozování zdraví prospěšných pohybových aktivit, které jim umožní
zvýšit jejich životní aktivitu a práceschopnost. Využívají kompenzační, relaxační a vyrovnávací pohybové
aktivity vzhledem k vlastnímu převažujícímu způsobu života a charakteru pracovní zátěže. Předcházejí tak
zdravotním problémům, které s sebou může přinášet jednostranné pracovní zatížení.
Výčet průřezových témat rozvíjených ve výuce předmětu
 Občan v demokratické společnosti
 Člověk a životní prostředí

Vzdělávací obsah
1. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 66 (2)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:

Zdraví
Činitelé ovlivňující zdraví: životní
prostředí, životní styl, pohybové
aktivity
Výživa a stravovací návyky, rizikové
chování aj.
Duševní zdraví a rozvoj osobnosti;
sociální dovednosti
Rizikové faktory poškozující zdraví
Odpovědnost za zdraví své i druhých, péče o veřejné zdraví v ČR,
zabezpečení v nemoci, práva a povinnosti v případě nemoci nebo úrazu
Partnerské vztahy, lidská sexualita
Prevence úrazů a nemocí
Mediální obraz krásy lidského těla,
komerční reklama

 uplatnit ve svém jednání základní znalosti o stavbě a funkci lidského organismu jako
celku
 popsat, jak faktory životního
prostředí ovlivňují zdraví lidí
 zdůvodnit význam zdravého
životního stylu
 posoudit vliv pracovních podmínek a povolání na své zdraví
v dlouhodobé perspektivě a
vědět, jak by mohl kompenzovat jejich nežádoucí důsledky
 popsat vliv fyzického a psychického zatížení na lidský organismus
 orientovat se v zásadách zdravé
výživy a v jejích alternativních
směrech
 uplatňovat naučené modelové
situace k řešení konfliktních si-

Hodiny
Prů
běž
ně

Průřezové téma
Projekty
Poznámky
Informovanost a
diskuze s žáky na
konkrétní témata
bude vedena vzhledem k jejich věku a
mentální vyspělosti
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tuací
 objasnit důsledky sociálně patologických závislostí na život
jednotlivce, rodiny a společnosti a vysvětlit, jak aktivně
chránit své zdraví
 diskutovat a argumentovat o
etice v partnerských vztazích, o
vhodných partnerech a o odpovědném přístupu k pohlavnímu
životu
 posoudit vliv médií na a reklamy na životní styl jedince a
na péči o své zdraví
 popíše úlohu státu a místní samosprávy při ochraně zdraví a
životů obyvatel
 rozpoznat hrozící nebezpečí
 vědět, jak na ně reagovat
v situacích osobního ohrožení

 dokázat poskytnout první pomoc

 chápat význam hygieny a bezpečnosti v TV
 chápat nutnost zásady přípravy
organismu před pohybovou
činností (protažení, zahřátí,
ukončení pohybové činnosti,
protažení, relaxace)
 chápat relaxační techniky

 sestavit pohybové vazby
 uplatnit zásady bezpečnosti při
pohybových aktivitách

Zásady jednání v situacích osobního ohrožení a za mimořádných
událostí
Mimořádné události (živelní pohromy, havárie, krizové situace)
Základní úkoly ochrany obyvatelstva
(varování, evakuace), nebezpečné
situace jak jim předcházet
První pomoc
Úrazy a náhlé zdravotní příhody
Poranění při hromadném zasažení
obyvatel
Stavy bezprostředně ohrožující život
Organizace, hygiena a bezpečnost
v TV
Průpravná, kondiční, koordinační,
kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení
Cvičení pro přípravu organismu před
pohybovou činností (zahřátí svalů,
strečink aj. druhy protahovacích
cvičení) Cvičení pro rozvoj kloubní
pohyblivosti, pro správné držení těla,
pro vyrovnání svalové nerovnováhy,
dechová
cvičení, cvičení všestranně zaměřená
pro každý den
Sportovní gymnastika
Opakování a zdokonalování činností
osvojených na ZŠ (kotouly vpřed,
vzad, letmo a jejich obměny, stoj na
rukou, rovnovážná cvičení v různých
polohách, přemet stranou, skoky,
vazby a sestavy s osvojených cvičebních tvarů, roznožka přes bednu,
skrčka přes kozu, bednu nadél i našíř, hrazda po ramena vzpor, toč,
výmyk, sestavy)
Šplh na tyči a na laně
Rytmická gymnastika
Technika chůze, cvičení se švihadly,
jednoduché pohybové skladby
Tanec

Prů
běž
ně

Preventivní poplachy

Prů
běž
ně
Prů
běž
ně

6
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 využívat atletických činností
pro všestrannou pohybovou
přípravu sportovce
 znát pravidla atletických soutěží
 ovládat herní činnosti jednotlivce
 participovat na týmovém herním výkonu
 rozlišit jednání fair play od nesportovního jednání
 vytvářet modelové situace k
řešení stresových a konfliktních situací
 zvládnout techniku pádů
 zvládnout základní prvky sebeobrany
 dodržet zásady bezpečnosti při
provádění úpolových cvičení
 rozlišit využití a zneužití bojových prvků
 uplavat určenou vzdálenost určitým plaveckým způsobem
 dát dopomoc unavenému plavci
 zvládnout základy lyžování
 zvládnout základy snowboardingu

 využívat různé formy turistiky
a cvičení v přírodě
 chovat se ekologicky, znát turistická značení
 chápat význam přírody a životního prostředí pro člověka
 poznat dopady působení člověka na přírodu a životní prostředí
 dodržovat bezpečnost při pohybových činnostech na ledě
 ovládat základní prvky bruslení
 zvládnout základy této hry
 vyhodnotit vlastní stav tělesné
zdatnosti

Aerobik
Atletika
Běhy (sprint a vytrvalý)
Běžecké disciplíny a jejich technika
Skoky, hody a vrhy
Pohybové hry
Florbal, sálový fotbal, fotbal, stolní
tenis, volejbal, basketbal, tenis, baseball, badminton
Opakování a zdokonalování činností
osvojovaných na ZŠ (přihrávka,
zpracování míče, vedení míče, obsazování prostoru a hráče s míčem a
bez míče, činnost brankáře, nácvik
herních systémů)
Úpoly
Pády
Základní sebeobrana

Plavání (alternativní učivo)
Nácvik plaveckých disciplín
Skoky, potápění, vod. pólo
Lyžování a snowboard (alternativní učivo)
Historie lyžování a snowboardu
Lyžařská a snowboardová výzbroj a
výstroj
Základní techniky lyžování a snowboardu
Zásady chování při pobytu
v horském prostředí
Turistika a sporty v přírodě
Vytrvalostní chůze
Orientace v přírodě

16

Občan
v demokratické
společnosti
Atletický přebor
školy

25

Občan
v demokratické
společnosti
Školní turnaje

2

4

5de
nní
kurz

5

Člověk a životní
prostředí
Turistický den

Bruslení (alternativní učivo)
Základy bruslení
a ledního hokeje

4

Netradiční sporty (alternativní
učivo)
Bowling
Testování tělesné zdatnosti
Motorické testy

4
Prů
běž
ně
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 chápat vliv fyzického a psychického zatížení na lidský organismus
 znát význam a důležitost základních životních funkcí
 zvolit vhodná cvičení ke korekci svého zdravotního stavu

Zdravotní tělesná výchova (alternativní učivo dle doporučení lékaře)
Speciální cvičení podle druhu oslabení
Vhodná kompenzační cvičení vzhledem k budoucí profesi

Prů
běž
ně

2. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 66 (2)
Hodiny

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:

Zdraví
Činitelé ovlivňující zdraví: životní
prostředí, životní styl, pohybové
aktivity
Výživa a stravovací návyky, rizikové
chování aj.
Duševní zdraví a rozvoj osobnosti;
sociální dovednosti
Rizikové faktory poškozující zdraví
Odpovědnost za zdraví své i druhých, péče o veřejné zdraví v ČR,
zabezpečení v nemoci, práva a povinnosti v případě nemoci nebo úrazu
Partnerské vztahy, lidská sexualita
Prevence úrazů a nemocí
Mediální obraz krásy lidského těla,
komerční reklama

Prů
běž
ně

Zásady jednání v situacích osobního ohrožení a za mimořádných
událostí

Prů
běž
ně

 uplatnit ve svém jednání základní znalosti o stavbě a funkci lidského organismu jako
celku
 popsat, jak faktory životního
prostředí ovlivňují zdraví lidí
 zdůvodnit význam zdravého
životního stylu
 posoudit vliv pracovních podmínek a povolání na své zdraví
v dlouhodobé perspektivě a
vědět, jak by mohl kompenzovat jejich nežádoucí důsledky
 popsat vliv fyzického a psychického zatížení na lidský organismus
 orientovat se v zásadách zdravé
výživy a v jejích alternativních
směrech
 uplatňovat naučené modelové
situace k řešení konfliktních situací
 objasnit důsledky sociálně patologických závislostí na život
jednotlivce, rodiny a společnosti a vysvětlit, jak aktivně
chránit své zdraví
 diskutovat a argumentovat o
etice v partnerských vztazích, o
vhodných partnerech a o odpovědném přístupu k pohlavnímu
životu
 posoudit vliv médií na a reklamy na životní styl jedince a
na péči o své zdraví
 popíše úlohu státu a místní samosprávy při ochraně zdraví a
životů obyvatel
 vytvářet modelové situace k
řešení stresových a konflikt-

Průřezové téma
Projekty
Poznámky
Informovanost a
diskuze s žáky na
konkrétní témata
bude vedena vzhledem k jejich věku a
mentální vyspělosti

Preventivní poplachy
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ních situací
 popsat úlohu státu a místní samosprávy při ochraně zdraví a
životů obyvatel
 dokázat poskytnout první pomoc

 chápat význam hygieny a bezpečnosti v TV
 chápat nutnost zásady přípravy
organismu před pohybovou
činností (protažení, zahřátí,
ukončení pohybové činnosti,
protažení, relaxace)
 chápat relaxační techniky
 sestavit pohybové vazby
 uplatnit zásady bezpečnosti při
pohybových aktivitách
 dodržet zásady bezpečnosti při
provádění úpolových cvičení
 sladit pohyb s hudbou
 sestavit pohybové vazby, hudebně pohybové motivy a vytvořit
pohybovou
sestavu
(skladbu)

 využívat atletických činností
pro všestrannou pohybovou
přípravu sportovce
 znát pravidla atletických soutěží
 dodržovat pravidla bezpečnosti
při provádění atletických činností
 využívat různé formy turistiky
a cvičení v přírodě
 chovat se ekologicky, znát turistická značení
 poskytnout první pomoc v improvizovaných podmínkách
 zdokonalovat herní činnosti
jednotlivce
 znát a aplikovat herní systémy
 uplatňovat zásady fair play a
bezpečnosti při pohybových
hrách

Mimořádné události (živelní pohromy, havárie, krizové situace)
Základní úkoly ochrany obyvatelstva
(varování, evakuace), nebezpečné
situace jak jim předcházet
První pomoc
Úrazy a náhlé zdravotní příhody
Poranění při hromadném zasažení
obyvatel
Stavy bezprostředně ohrožující život
Organizace, hygiena a bezpečnost
v TV
Průpravná, kondiční, koordinační,
kompenzační, relaxační, tvořivá a
jiná cvičení

Sportovní gymnastika
Základní činnosti (kotouly vpřed,
vzad, letmo a jejich obměny, stoj na
rukou, rovnovážná cvičení v různých
polohách, přemet stranou, skoky,
vazby a sestavy s osvojených cvičebních tvarů, roznožka přes bednu,
skrčka přes kozu, bednu nadél i našíř, hrazda po ramena vzpor, toč,
výmyk, sestavy)
Šplh na tyči a na laně
Rytmická gymnastika
Technika chůze, cvičení se švihadly,
jednoduché pohybové skladby
Tanec
Aerobik
Atletika
Běžecké disciplíny a jejich techniky,
nízký start
Hody a vrhy
Skok daleký a vysoký

Turistika a sporty v přírodě
Vytrvalostní chůze
Orientace v terénu
Běh v terénu s využitím přírodních
překážek
První pomoc v improvizovaných
podmínkách přírody
Pohybové hry
Fotbal, sálový fotbal, basketbal,
volejbal, florbal (přihrávka, zpracování míče, vedení míče, činnost
brankáře, herní
systémy, utkání podle oficiálních
pravidel, zápis utkání)
Baseball, tenis, stolní tenis, badminton

Prů
běž
ně
Prů
běž
ně

8

12

Občan
v demokratické
společnosti

4

Člověk a životní
prostředí

Turistický den
30

Občan
v demokratické
společnosti
Přebory školy
Organizace sportovních soutěží
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 uvědomovat si význam plavání
pro rozvoj zdatnosti, pro prevenci a korekci svalových a jiných oslabení
 znát způsoby záchrany tonoucího
 dodržovat zásady hygieny a
bezpečnosti při plavání
 dodržovat bezpečnost při pohybových činnostech na ledě
 ovládat základní prvky bruslení
 ověřit úroveň znalostí a tělesné
zdatnosti
 seznámit se s možností využití
pohybových testů
 průběžně sledovat svou tělesnou zdatnost, pohyblivost a
stav pohybového aparátu
 posoudit vliv fyzického a psychického zatížení na lidský organismus
 prokázat dovednosti poskytnutí
první pomoci

 základních dovedností
na
dvojmístném raftu
 dodržet zásady bezpečnosti
 naplánovat trasu vzhledem ke
svým schopnostem a dovednostem s ohledem na profil řeky, počasí a jiné vlivy

Plavání (alternativní učivo)
Zdokonalování dalších plaveckých
disciplín
Hry ve vodě, vodní pólo
Potápění

4

Bruslení (alternativní učivo)
Základy bruslení a ledního hokeje

4

Testování tělesné zdatnosti – motorické
Testy
Kondiční cvičení

Zdravotní tělesná výchova (alternativní učivo)
Speciální korektivní cvičení podle
druhu oslabení
Zařazení vhodných pohybových
aktivit na základě doporučení lékaře
Vodní sporty (alternativní učivo
pro zájemce)
Vodácký kurz na Moravě
Vodácký kurz na Vltavě

Prů
běž
ně

4

3-5
den
ní
kurz

3. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 66 (2)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:

Zdraví
Činitelé ovlivňující zdraví: životní
prostředí, životní styl, pohybové
aktivity
Výživa a stravovací návyky, rizikové
chování aj.
Duševní zdraví a rozvoj osobnosti;
sociální dovednosti
Rizikové faktory poškozující zdraví
Odpovědnost za zdraví své i druhých, péče o veřejné zdraví v ČR,
zabezpečení v nemoci, práva a povinnosti v případě nemoci nebo úrazu
Partnerské vztahy, lidská sexualita
Prevence úrazů a nemocí

 uplatnit ve svém jednání základní znalosti o stavbě a funkci lidského organismu jako
celku
 popsat, jak faktory životního
prostředí ovlivňují zdraví lidí
 zdůvodnit význam zdravého
životního stylu
 posoudit vliv pracovních podmínek a povolání na své zdraví
v dlouhodobé perspektivě a
vědět, jak by mohl kompenzovat jejich nežádoucí důsledky

Hodiny
Prů
běž
ně

Průřezové téma
Projekty
Poznámky
Informovanost a
diskuze s žáky na
konkrétní témata
bude vedena vzhledem k jejich věku a
mentální vyspělosti
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 popsat vliv fyzického a psychického zatížení na lidský organismus
 orientovat se v zásadách zdravé
výživy a v jejích alternativních
směrech
 uplatňovat naučené modelové
situace k řešení konfliktních situací
 objasnit důsledky sociálně patologických závislostí na život
jednotlivce, rodiny a společnosti a vysvětlit, jak aktivně
chránit své zdraví
 diskutovat a argumentovat o
etice v partnerských vztazích, o
vhodných partnerech a o odpovědném přístupu k pohlavnímu
životu
 posoudit vliv médií na a reklamy na životní styl jedince a
na péči o své zdraví
 popíše úlohu státu a místní samosprávy při ochraně zdraví a
životů obyvatel
 rozpoznat hrozící nebezpečí
 vědět, jak na ně reagovat
v situacích osobního ohrožení

 dokázat poskytnout první pomoc

 chápat význam hygieny a bezpečnosti v TV
 chápat nutnost zásady přípravy
organismu před pohybovou
činností (protažení, zahřátí,
ukončení pohybové činnosti,
protažení, relaxace)
 užívat relaxační techniky
 posoudit vliv pracovních podmínek na své zdraví
 kultivovat své tělesné a pohybové projevy
 sestavit pohybové vazby
 uplatnit zásady bezpečnosti při
pohybových aktivitách
 dodržovat zásady bezpečnosti
při provádění úpolových cvičení

Mediální obraz krásy lidského těla,
komerční reklama

Zásady jednání v situacích osobního ohrožení a za mimořádných
událostí
Mimořádné události (živelní pohromy, havárie, krizové situace)
Základní úkoly ochrany obyvatelstva
(varování, evakuace), nebezpečné
situace jak jim předcházet
První pomoc
Úrazy a náhlé zdravotní příhody
Poranění při hromadném zasažení
obyvatel
Stavy bezprostředně ohrožující život
Organizace, hygiena a bezpečnost
v TV a sportu
Průpravná, kondiční, koordinační,
relaxační, vyrovnávací a tvořivá
cvičení

Prů
běž
ně

Sportovní gymnastika
Opakování a zdokonalování činností
osvojených na ZŠ (kotouly vpřed,
vzad, letmo a jejich obměny, stoj na
rukou, rovnovážná cvičení v různých
polohách, přemet stranou, skoky,
vazby a sestavy s osvojených cvičebních tvarů, roznožka přes bednu,
skrčka přes kozu, bednu nadél i na-

8

Preventivní poplachy

Prů
běž
ně
Prů
běž
ně

Občan
v demokratické
společnosti
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 využívat atletických činností
pro všestrannou pohybovou
přípravu
 uplatňovat techniku a základy
taktiky v základních a vybraných atletických disciplínách
 dokáže rozhodovat, zapisovat a
sledovat výkony jednotlivců
 zjistit úroveň pohyblivosti,
ukazatele své tělesné zdatnosti
a korigovat si pohybový režim
ve shodě se zjištěnými údaji
 zdokonalovat herní činnosti
jednotlivce
 znát a aplikovat herní systémy
 vytvářet prostředí založené na
dodržování zásad fair play,
vzájemného respektování a
spolupráce
 pozná chybně a správně prováděné činnosti, umí analyzovat a
zhodnotit kvalitu pohybové
činnosti nebo výkonu
 zdokonalovat herní činnosti
jednotlivce a techniku
 využívat různé formy turistiky
a cvičení v přírodě
 chovat se ekologicky, znát turistická značení
 chápat význam přírody a životního prostředí pro člověka
 poznat dopady působení člověka na přírodu a životní prostředí
 zdokonalovat herní činnosti
jednotlivce a techniku
 zdokonalovat
jednotlivce

herní

činnosti

 uvědomovat si význam plavání
pro rozvoj zdatnosti, pro prevenci a korekci svalových a jiných oslabení
 znát způsoby záchrany tonoucího
 dodržovat zásady hygieny a
bezpečnosti při plavání

šíř, hrazda po ramena vzpor, toč,
výmyk, sestavy)
Šplh na tyči a na laně
Rytmická gymnastika
Technika chůze, cvičení se švihadly,
jednoduché pohybové skladby
Tanec
Aerobik
Atletika
Běžecké disciplíny
Běh terénem
Štafety
Skok vysoký a daleký

Sportovní hry
Fotbal, sálový fotbal, basketbal,
volejbal (zdokonalování osvojených
dovedností, taktika hry, základní
pravidla, vedení utkání, herní činnosti, herní
systémy)
Badminton

Turistika a pobyt v přírodě
Topografie
Střelba ze vzduchovky
Turistika
Cykloturistika

10

Občan
v demokratické
společnosti

30
Občan
v demokratické
společnosti
Sportovní den
Organizace sportovních soutěží

4
den
ní
kurz

Bruslení (alternativní učivo)
Základy bruslení a ledního hokeje

6

Netradiční sporty (alternativní
učivo)
Bowling
Plavání
Zdokonalování dalších plaveckých
disciplín
Hry ve vodě, vodní pólo
Potápění

6

Ekologická hra na
kurzu
Člověk a životní
prostředí

6
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 ověřit úroveň znalostí a tělesné
zdatnosti
 dokáže vyhledat potřebné informace z oblasti zdraví a pohybu
 sestavit jednoduchý kondiční
program osobního rozvoje
 umět zvolit vhodná cvičení ke
korekci svého zdravotního stavu

 základních dovedností
na
dvojmístném raftu
 dodržet zásady bezpečnosti
 naplánovat trasu vzhledem ke
svým schopnostem a dovednostem s ohledem na profil řeky, počasí a jiné vlivy

Testování tělesné zdatnosti
Testy
Kondiční cvičení

Prů
běž
ně

Zdravotní tělesná výchova
Speciální cvičení podle druhu oslabení
Vhodná kompenzační cvičení vzhledem k budoucí profesi
Vodní sporty (alternativní učivo
pro zájemce)
Vodácký kurz na Moravě
Vodácký kurz na Vltavě

Prů
běž
ně

3de
nní
kurz

4. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 64 (2)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:

Zdraví
Činitelé ovlivňující zdraví: životní
prostředí, životní styl, pohybové
aktivity
Výživa a stravovací návyky, rizikové
chování aj.
Duševní zdraví a rozvoj osobnosti;
sociální dovednosti
Rizikové faktory poškozující zdraví
Odpovědnost za zdraví své i druhých, péče o veřejné zdraví v ČR,
zabezpečení v nemoci, práva a povinnosti v případě nemoci nebo úrazu
Partnerské vztahy, lidská sexualita
Prevence úrazů a nemocí
Mediální obraz krásy lidského těla,
komerční reklama

 uplatnit ve svém jednání základní znalosti o stavbě a funkci lidského organismu jako
celku
 popsat, jak faktory životního
prostředí ovlivňují zdraví lidí
 zdůvodnit význam zdravého
životního stylu
 posoudit vliv pracovních podmínek a povolání na své zdraví
v dlouhodobé perspektivě a
vědět, jak by mohl kompenzovat jejich nežádoucí důsledky
 popsat vliv fyzického a psychického zatížení na lidský organismus
 orientovat se v zásadách zdravé
výživy a v jejích alternativních
směrech
 uplatňovat naučené modelové
situace k řešení konfliktních situací
 objasnit důsledky sociálně patologických závislostí na život
jednotlivce, rodiny a společnosti a vysvětlit, jak aktivně
chránit své zdraví
 diskutovat a argumentovat o
etice v partnerských vztazích, o

Hodiny
Prů
běž
ně

Průřezové téma
Projekty
Poznámky
Informovanost a
diskuze s žáky na
konkrétní témata
bude vedena vzhledem k jejich věku a
mentální vyspělosti
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vhodných partnerech a o odpovědném přístupu k pohlavnímu
životu
 posoudit vliv médií na a reklamy na životní styl jedince a
na péči o své zdraví
 popíše úlohu státu a místní samosprávy při ochraně zdraví a
životů obyvatel
 rozpoznat hrozící nebezpečí
 vědět, jak na ně reagovat
v situacích osobního ohrožení

 dokázat poskytnout první pomoc

 chápat význam hygieny a bezpečnosti v TV
 chápat nutnost zásady přípravy
organismu před pohybovou
činností (protažení, zahřátí,
ukončení pohybové činnosti,
protažení, relaxace)
 užívat relaxační techniky
 posoudit vliv pracovních podmínek na své zdraví
 kultivovat své tělesné a pohybové projevy
 sestavit pohybové vazby
 uplatnit zásady bezpečnosti při
pohybových aktivitách

 využívat atletických činností
pro všestrannou pohybovou
přípravu
 uplatňovat techniku a základy
taktiky v základních a vybraných atletických disciplínách

Zásady jednání v situacích osobního ohrožení a za mimořádných
událostí
Mimořádné události (živelní pohromy, havárie, krizové situace)
Základní úkoly ochrany obyvatelstva
(varování, evakuace), nebezpečné
situace jak jim předcházet
První pomoc
Úrazy a náhlé zdravotní příhody
Poranění při hromadném zasažení
obyvatel
Stavy bezprostředně ohrožující život
Organizace, hygiena a bezpečnost
v TV a sportu
Průpravná, kondiční, koordinační,
relaxační, vyrovnávací a tvořivá
cvičení.

Prů
běž
ně

Preventivní poplachy

Sportovní gymnastika
Opakování a zdokonalování činností
osvojených na ZŠ (kotouly vpřed,
vzad, letmo a jejich obměny, stoj na
rukou, rovnovážná cvičení v různých
polohách, přemet stranou, skoky,
vazby a sestavy s osvojených cvičebních tvarů, roznožka přes bednu,
skrčka přes kozu, bednu nadél i našíř, hrazda po ramena vzpor, toč,
výmyk, sestavy)
Šplh na tyči a na laně
Rytmická gymnastika
Technika chůze, cvičení se švihadly,
jednoduché pohybové skladby
Tanec
Aerobik
Atletika
Běžecké disciplíny
Běh terénem
Štafety
Skok vysoký a daleký

4

Občan
v demokratické
společnosti

12

Občan
v demokratické
společnosti

Prů
běž
ně
Prů
běž
ně

Celoškolní přebor
Sportovní hry

32
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 zdokonalovat herní činnosti
jednotlivce
 znát a aplikovat herní systémy
 vytvářet prostředí založené na
dodržování zásad fair play,
vzájemného respektování a
spolupráce
 pozná chybně a správně prováděné činnosti, umí analyzovat a
zhodnotit kvalitu pohybové
činnosti nebo výkonu
 zdokonalovat herní činnosti
jednotlivce a techniku
 uvědomovat si význam plavání
pro rozvoj zdatnosti, pro prevenci a korekci svalových a jiných oslabení
 znát způsoby záchrany tonoucího
 dodržovat zásady hygieny a
bezpečnosti při plavání
 zdokonalovat herní činnosti
jednotlivce a techniku
 zdokonalovat
jednotlivce

herní

činnosti

 ověřit úroveň znalostí a tělesné
zdatnosti
 seznámit se s možností využití
pohybových testů
 průběžně sledovat svou tělesnou zdatnost, pohyblivost a
stav pohybového aparátu
 rozvíjet svalovou sílu, rychlost,
vytrvalost, obratnost a pohyblivost
 posoudit vliv fyzického a psychického zatížení na lidský organismus
 provádět vhodné pohybové aktivity vzhledem k poruše svého
zdraví

 základních dovedností
na
dvojmístném raftu
 dodržet zásady bezpečnosti
 naplánovat trasu vzhledem ke
svým schopnostem a dovednostem s ohledem na profil řeky, počasí a jiné vlivy

Fotbal, sálový fotbal, basketbal,
volejbal (zdokonalování osvojených
dovedností, taktika hry, základní
pravidla, vedení utkání, herní činnosti, herní
systémy)
Badminton

Občan
v demokratické
společnosti
Sportovní den
Organizace sportovních soutěží

Plavání (alternativní učivo)
Zdokonalování plaveckých disciplín
Hry ve vodě, vodní pólo
Potápění

6

Bruslení (alternativní učivo)
Základy bruslení
a ledního hokeje
Netradiční sporty (alternativní
učivo)
Bowling
Testování tělesné zdatnosti – motorické
Testy
Kondiční cvičení

6

Zdravotní tělesná výchova (alternativní učivo dle doporučení lékaře)
Speciální cvičení podle druhu oslabení
Vhodná kompenzační cvičení vzhledem k budoucí profesi
Vodní sporty (alternativní učivo
pro zájemce)
Vodácký kurz na Moravě
Vodácký kurz na Vltavě

4
Prů
běž
ně

Prů
běž
ně

3-5
den
ní
kurz
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Ekologie
Celková hodinová dotace: 1 - 0 - 0 - 0
Platí od: 1. 9. 2013
Ukončení platnosti
Obecný cíl
Výuka předmětu Ekologie na středním stupni je nedílnou součástí přírodovědného vzdělávání, které poskytuje
žákům nejen základní vědomosti a dovednosti důležité k pochopení postavení člověka na Zemi a v přírodě, ale i
hlubší a komplexní pochopení přírodních dějů a zákonů. Žáci jsou vedeni k tomu, aby porozuměli základním
ekologickým souvislostem nezbytným k zajištění udržitelného rozvoje v občanské i pracovní sféře, pochopili
postavení člověka v přírodě i na Zemi, získali pozitivní postoj k přírodě i motivaci k celoživotnímu vzdělávání
v přírodovědné oblasti.
Charakteristika učiva
Výuka probíhá v 1. ročníku 1 vyučovací hodinu týdně, celkem 33 hodin. Učivo je členěno na tři tematické celky,
které shrnují základy úzce souvisejících oborů chemie, biologie, zeměpisu, občanské výchovy a etiky. Úvodní
část vede k pochopení základních ekologických a biologických pojmů a zákonitostí vedoucích k pochopení základních znaků a projevů života. Následující celek studuje vlivy podmínek prostředí na živé organismy, schopnost adaptace, seznamuje s příklady ekosystémů, učí chápat principy oběhu látek i energií v přírodě. Poslední
tematický celek je věnován biologické podstatě člověka, základním podmínkám jeho existence a vlivu okolního
prostředí na jeho život. Dále se rovněž zaobírá závažností dopadu lidské činnosti na životní prostředí. Jsou řešeny otázky ochrany životního prostředí v rámci planety Země, České republiky, regionu v návaznosti na ideu
udržitelného rozvoje.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli pozorovat a zkoumat přírodu z pohledu ekologie, aby k přírodě
zaujali pozitivní postoj, porozuměli základním ekologickým souvislostem a pochopili nezbytnost udržitelného
rozvoje.
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Nedílnou součástí výuky Ekologie je verifikace úrovně získaných vědomostí a dovedností, a to formou ústního
zkoušení, písemných prací, testů, referátů a projektů. Rovněž je hodnocena aktivita žáků během vyučovací hodiny. Hodnocení je prováděno dle pravidel Hodnocení výsledků vzdělávání žáků, které je součásti školního řádu
školy.
Pojetí výuky
Předmět Ekologie má specifické postavení v celkové struktuře všeobecného vzdělání, jehož cílem je výuka nezbytných základních ekologických vědomostí a dovedností, o které se opírá komplexní ekologická výchova i
v ostatních oblastech školní i mimoškolní činnosti žáků. Základy ekologie jsou řazeny do prvního ročníku a
navazují na poznatky, které žáci získali v přírodovědných předmětech na základní škole. Učivo Ekologie je směřováno ke komplexnímu pochopení přírodovědných jevů, pojmů, zákonů a formování pozitivních vztahů
k přírodnímu prostředí. Není pouhým výčtem vybraných ekologických pojmů, faktů, procesů a dějů, ale je třeba
zdůraznit dopad činnosti člověka na životní prostředí, zaměřit se na preventivní otázky v souladu se strategií
udržitelného rozvoje, a to především při nakládání s materiály, energiemi, vodou, odpady a dalšími zdroji. Výuka předmětu vede žáky k tomu, aby si uvědomili závažnost komplexních vlivů životního prostředí na člověka a
jeho zdraví, význam prevence onemocnění, aby se seznámili s organizacemi ochrany přírody a prostředí v ČR a
v EU a s problémy na lokální, regionální a globální úrovni.
Předmět Ekologie využívá vyučovacích metod jako jsou výklad, vysvětlování, řízený rozhovor a diskuse. Je zde
rovněž začleněna práce s odbornými časopisy a získávání dat a informací ze všech dostupných masmédií. Jsou
používány názorné pomůcky včetně multimédií. Předmět kombinuje využívání vyučovacích metod
s vyučovacími formami a začleněním poznávacích exkurzí do vybraných ekologických provozoven či do přírody
dle regionálních možností. Využívá možnosti nabídky zájmových organizací, zabývajících se ekologickou problematikou (dopolední nebo celodenní výukové programy).
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikací průřezových témat
Výuka Ekologie je vedena tak, aby byly u žáků rozvíjeny tyto klíčové kompetence :
 kompetence k učení
 kompetence k řešení problémů
 komunikativní kompetence
 personální a sociální kompetence
 občanské kompetence a kulturní povědomí
 kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
 kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
Ve výuce Ekologie jsou aplikována tato průřezová témata :
 Občan v demokratické společnosti
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 Člověk a životní prostředí
 Informační a komunikační technologie

Vzdělávací obsah
1. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 33 (1)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:

Základy biologie
Vznik a vývoj života na Zemi
Základní projevy života na buněčné
úrovni, typy buněk
Znaky živých soustav
Rozmanitost forem života a jejich
charakteristika
Dědičnost a proměnlivost
Biologie člověka
Zdraví a nemoc

 popsat názory na vznik a vývoj
života na Zemi
 charakterizovat základní znaky
živých soustav
 popsat buňku jako základní stavební a funkční jednotku živých
organismů
 vysvětlit rozdíl mezi prokaryotickou a eukaryotickou buňkou
 charakterizovat a uvést rozdíly
mezi rostlinnou a živočišnou
buňkou
 uvést základní skupiny organismů a porovnat je
 objasnit význam genetiky
 popsat stavbu lidského těla a vysvětlit funkci orgánů a orgánových soustav
 vysvětlit význam zdravé životosprávy a uvést principy zdravého životního stylu
 uvést příklady virových, bakteriálních a jiných onemocnění a
možnosti prevence před nemocemi
 objasnit základní ekologické pojmy
 charakterizovat abiotické a biotické faktory prostředí
 popsat základní vztahy mezi organismy ve společenstvu
 uvést příklad potravního řetězce
 popsat koloběh látek a energie
v přírodě
 zdůraznit nezbytnost potravních
vztahů v přírodě
 charakterizovat biosféru jako
globální ekosystém, posuzovat
její zákonitosti
 vyjmenovat a popsat různé typy
krajiny a její využívání člověkem
 popsat historii vztahů člověka a
prostředí
 hodnotit vliv různých činností
člověka na jednotlivé složky životního prostředí

Hodiny
10

Základy ekologie
Základní ekologické pojmy
Ekologické faktory prostředí
Podmínky života
Potravní řetězce
Koloběh látek v přírodě a tok energie
Stavba, funkce a typy ekosystémů
Typy krajiny

8

Člověk a životní prostředí
Vzájemné vztahy mezi člověkem a
životním prostředím
Dopady činnosti člověka na životní
prostředí
Vliv životního prostředí na jedince a

15

Průřezové téma
Projekty
Poznámky
Člověk a životní
prostředí

Člověk a životní
prostředí
Informační a komunikační technologie

Člověk a životní
prostředí
Občan
v demokratické
společnosti
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 charakterizovat působení životního prostředí na člověka a jeho
zdraví
 popsat přírodní zdroje surovin a
energie z hlediska jejich obnovitelnosti, posoudit vliv jejich využívání na prostředí
 orientovat se ve způsobech nakládání s odpady
 charakterizovat globální ekologické problémy na Zemi
 uvést základní znečisťující látky
v ovzduší, ve vodě a v půdě, mít
povědomí o aktuální situaci
v regionu a v ČR
 uvést příklady chráněných území
v ČR a v regionu
 uvést základní ekonomické,
právní a informační nástroje
společnosti na ochranu přírody a
prostředí
 vysvětlit udržitelný rozvoj jako
integraci
environmentálních,
ekonomických, technologických
a sociálních nástrojů ke komplexní ochraně životního prostředí
 vysvětlit odpovědnost každého
jedince za ochranu přírody, krajiny a životního prostředí
 na příkladech ze života a odborné praxe navrhnout řešení vybraného environmentálního problému

jeho zdraví
Přírodní zdroje energie a surovin
Odpady
Globální ekologické problémy
Ochrana přírody a krajiny
Nástroje společnosti na ochranu životního prostředí
Zásady udržitelného rozvoje
Odpovědnost jednotlivce za ochranu
přírody a životního prostředí

Informační a komunikační technologie
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Anglický jazyk
Celková hodinová dotace: 3 - 3 - 3 - 3
Platí od: 1. 9. 2013
Ukončení platnosti:
Obecný cíl
Tato učební osnova bude sloužit pro výuku anglického jazyka pro žáky, kteří se tomuto jazyku učili na základní
škole a v učebním oboru a u kterých se předpokládá alespoň omezená vstupní úroveň znalostí. Navážeme na
vědomosti a kompetence, které si žáci osvojili na základní škole a na učilišti. Výuka bude realizována zpočátku
jako opakování učiva ze základní školy, aby bylo docíleno utvrzení probrané látky a homogenizace úrovně znalostí jednotlivých žáků ve třídě, protože v jejich vstupní úrovni znalostí předpokládáme nesourodost (obecně
předpokládáme znalosti v širším pásmu úrovně A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). Hlavním cílem výuky je dosažení výstupní úrovně znalostí B1 podle Společného evropského referenčního
rámce pro jazyky.
Charakteristika učiva
Vychází z RVP 26-41-L/01, Mechanik elektrotechnik, Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce.
Obsah učiva v anglickém jazyce je rozčleněn do následujících složek:
 Jazykové prostředky
 Běžná konverzační témata
 Odborná konverzační témata
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
 podporovat a rozvíjet schopnosti a dovednosti žáků pro učení se a pro pochopení světa
 učit žáky jednat a spolupracovat s lidmi
 pomoci žákům budovat vlastní osobnost a dotvářet ji
 vštěpovat žákům obecné morální zásady
 podporovat žáky v hledání místa ve společnosti, v osvojování sociálních dovedností
Hodnocení výsledků žáků
Hodnocení žáků bude respektovat ustanovení o Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve školním řádu. Výkony
budou posuzovány známkami v rozmezí 1 až 5. Při zjišťování úrovně znalostí se bude vycházet z výsledků dílčích písemných prací, pololetních písemných prací, projektů a různých forem ústního zkoušení. Při stanovování
konečné známky bude zohledněn i přístup žáka ke studiu, aktivita v hodinách, zájem o předmět, schopnost týmové práce a míra podílu na ní apod.
Učitel bude kritéria jednotlivých dílčích zkoušek vypracovávat tak, aby byla hodnocena nejen schopnost používat aktuálně probrané jazykové prostředky, ale také porozumění písemnému a slyšenému textu a písemný a ústní
projev. Zkoušení se bude přizpůsobovat metodám využívaných při mezinárodně uznaných jazykových zkouškách. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami budou hodnoceni podle doporučení pověřeného psychologa,
speciálního pedagoga, eventuálně lékaře a v souladu s platnými předpisy.
Ověřování ze znalostí bude plnit nejen hodnotící, ale i diagnostickou funkci, aby tak učiteli poskytlo komplexní
přehled o celkovém zvládnutí učiva ve třídě, a tím i podklady pro další práci.
Pojetí výuky
Předmět Anglický jazyk je součástí všeobecného vzdělávání.
Výuka bude orientována na osvojení potřebných recepčních (četba, poslech) i produktivních (mluvený a psaný
projev) komunikativních kompetencí:
 práce se slovníkem v knižní i elektronické podobě, schopnost základní aplikace odborných slovníků, základní seznámení s monolinguálními slovníky
 zvládnutí hlavních strategií efektivního čtení cizojazyčného textu a práce s ním, schopnost rozpoznat ve
složitějším textu základní informace, dovednost přeložení jednoduššího textu
 porozumění cizojazyčnému projevu učitele, porozumění jednoduchým nahrávkám projevu rodilého mluvčího
 produkce různých typů písemných textů, schopnost posouzení charakteru písemnosti a tomu odpovídající
volba vhodných vyjadřovacích prostředků
 schopnost verbální komunikace v rozsahu témat stanovených v RVP pro daný obor, schopnost orientace
v typech komunikativních situací a volby odpovídajícího způsobu komunikace, schopnost vyjádřit jednoduše pocit, náladu, názor, potřebu apod.
 proaktivní transfer ve směru aplikace dovedností z českého jazyka (případně z dalšího cizího jazyka) ve
výuce a užití cizího jazyka
 aktivní zájem o kulturní tradice, životní způsob, mentalitu a hodnoty v jiných kulturních oblastech
s mimořádným akcentem na anglicky mluvící země
 základní orientace v geografických podmínkách daných zemí
 schopnost pracovat individuálně i ve skupinách s literaturou (učebnice, knihy, časopisy), s internetem a

Školní vzdělávací program – Mechanik elektrotechnik

s dalšími elektronickými médii
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikací průřezových témat
Klíčové kompetence:
 kompetence k učení
 kompetence k řešení problémů
 komunikativní kompetence
 personální a sociální kompetence
 občanské kompetence a kulturní povědomí
 kompetence k pracovnímu uplatnění a k podnikatelským aktivitám
 kompetence pracovat s informačními a komunikačními technologiemi a s informacemi
Aplikace průřezových témat:
 Informační a komunikační technologie
 Člověk a svět práce
 Občan v demokratické společnosti
 Člověk a životní prostředí

Vzdělávací obsah
1. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 99 (3)
Výsledky vzdělávání

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 pozdravit a navázat rozhovor
 představit sebe či druhou osobu
 používat slovíčka o rodině
 popsat osobu
 používat slovní zásobu se
vztahem ke koníčkům
 popsat běžný denní program
 použít slovní zásobu o jídle a
pití, rozlišit množství
 umět mluvit o svých i cizích
schopnostech
 používat slovní zásobu související s aktivitami, které proběhly v minulosti
 popsat prázdninové a víkendové aktivity, místa pro ubytování, způsoby dopravy
 používat slovní zásobu související s cestováním
 zapsat a reprodukovat částky
v britských librách
 používat slovní zásobu související s druhy obchodů
 popsat cestu podle mapy
 používat slovní zásobu o módě
 popsat nákupy ve městě
 vyjádřit své plány do budoucna
 hovořit o volbě povolání
 vyjádřit plány pro blízkou budoucnost
 dojednat čas a místo jednání
 použít slovní zásobu o počasí
 popsat osobnost a charakter
 mluvit o svých zkušenostech

Učivo
Běžná konverzační témata
Osobní údaje
Rodina
Sport
Volný čas
Denní program
Jídlo a pití
Schopnosti
Prázdniny
Dopravní prostředky
Cestování
Obchody
Trh
Nakupování
Odívání
Město
Plány do budoucna
Osobnost
Počasí
Zkušenosti
Večírek
Bydlení

Počet
hodin

43

Průřezové téma
Projekty
Poznámky
Informační a komunikační technologie
Občan
v demokratické
společnosti
Člověk a životní
prostředí
Člověk a svět práce
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 používat slovní zásobu související se zařízením domu nebo
bytu
 zorganizovat párty
 vyjádřit co se stalo či nestalo
 vyjádřit rozhodnutí
 informovat se o zábavných akcích v cizích zemích
 rozumět mluvenému i psanému
textu na daná témata

 použít správně členy
 respektovat pravidla slovosledu anglické věty
 ovládat osobní podmětná,
předmětná a přivlastňovací zájmena
 používat slovesa v přítomném
prostém a průběhovém čase
 chápat rozdíly mezi frekvenčními příslovci a použít je
 vyjádřit počitatelnost a nepočitatelnost
 používat tvary slovesa can
 používat sloveso to be
v minulém čase prostém
 používat časová určení týkající
se minulosti
 vytvořit a použít minulé časy
 používat přítomný čas prostý
pro vyjádření budoucnosti
 po tázacích výrazech who,
what, where atd. používat
v otázce pomocné sloveso did
+ podmět a infinitiv slovesa
bez to
 v případech, že jsou tázací výrazy wh- podmětem, vypustit
pomocné sloveso
 zapojit příslovce času tak, aby
byl sled dějů v příběhu logický
 při dotazování na vlastnictví
používat zájmeno whose
 nahradit přivlastňovací zájmeno a podstatné jméno přivlastňovacím zájmenem
 ovládat rozkazovací způsob
 ovládat tvoření druhého a třetího stupně adjektiv
 použít vazbu be going to
 ovládat časová spojení týkající
se budoucnosti a použít přítomný prostý čas po spojeních
when/before/after
 použít slovesné fráze v předpřítomném prostém čase
 zařadit do věty never, ever, recently
 odlišit předpřítomný a minulý
prostý čas

Jazykové prostředky
přítomný čas
minulý čas
vyjadřování budoucnosti
předpřítomný čas
modální slovesa
otázky
zájmena
prostředky textové návaznosti
rozkazovací způsob
předložky
srovnávání
příslovce
so, neither
členy

43

Informační a komunikační technologie
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 ovládat věty s použitím so a
neither v přitakání
 rozumět rozdílu v použití příslovcí just, already, yet, zařadit
tato příslovce do věty
 vytvořit otázky pomocí modálního slovesa shall
 použít modální sloveso will

 představit pracoviště odborného výcviku

Odborná konverzační témata
Vybavení pracoviště odborného výcviku

13

Člověk a svět práce

Vzdělávací obsah
2. ročník
Počet hodin za rok (týden) - 99 (3)
Výsledky vzdělávání

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 používat slovní zásobu související s životním prostředím a
budoucností
 napsat a reprodukovat výčet
svých práv a povinností
 srovnat povinnosti žáků ve
Velké Británii a v ČR
 používat slovní zásobu související s právy, zákony, povinnostmi a školou
 hovořit o situacích, které mohou nastat, pokud bude splněna
nějaká podmínka
 bavit se moderních vynálezech
 sdělit, k čemu se daná věc používá
 hovořit o oblíbeném filmu
 vyjádřit svůj názor
 umět vyjádřit míru jistoty o
osobě
 pohovořit o místě v zahraničí
 popsat zvláštnosti navštíveného místa
 popisovat události v minulosti
 mluvit o cestování a formalitách
 mluvit o různých typech minulých dějů
 mluvit o známé osobnosti
 použít
slovní
zásobu
o penězích
 umět vést konverzaci na poště
 rozumět mluvenému i psanému
textu na daná témata

 rozlišovat použití will a
may/might
 umístit příslovce do věty
 používat slovesa have to a

Učivo
Běžná konverzační témata
Ekologie
Alternativní technologie
Škola
Sport
Vynálezy
Filmy a kultura
Anglicky mluvící země
Cestování
Peníze
Pošta

Jazykové prostředky
modální slovesa
vedlejší věty podmínkové
vedlejší věty časové
vedlejší věty vztažné

Počet
hodin

Průřezové téma
Projekty
Poznámky

43

Občan
v demokratické
společnosti
Člověk a životní
prostředí
Člověk a svět práce
Projekt: Místo bydliště

43

Informační a komunikační technologie
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must
 používat první kondicionál ve
větách odkazujících na děj,
který
se
může
stát
v budoucnosti
 po spojkách when, if, as soon
as a unless dávat sloveso do
přítomného času
 používat vtažná zájmena a vědět, kdy je nelze vypustit
 používat modální slovesa must
a can´t, may, might, could při
vyjádření míry jistoty
 používat nedefinující vztažné
věty
 používat obraty could, was/
were able to
 použít minulý čas průběhový
 použít tvary when, while, as
 používat předpřítomný čas
 tvořit záporné otázky v předpřítomném čase
 rozlišovat tvary for a since
 používat
minulý
čas
v kombinaci s časem předpřítomným
 vyjádřit množství pomocí tvarů
each, every a all

 popsat činnost na pracovišti
odborného výcviku
 zhodnotit a popsat výsledky
práce

minulý čas průběhový
předpřítomný čas

Odborná konverzační témata
Činnost na pracovišti odborného výcviku

13

Člověk a svět práce

43

Občan
v demokratické
společnosti
Člověk a životní
prostředí
Člověk a svět práce

Vzdělávací obsah
3. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 99 (3)

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 absolvovat pracovní pohovor
 hovořit o výběru vhodného
zaměstnání
 napsat žádost o místo
 nachystat krátkou prezentaci o
svém oblíbeném hudebním
žánru
 porozumět slyšenému textu na
téma přírodní katastrofy
 rozumět obsahu textu a hovořit
na téma migrace
 vést dialog o životním stylu a
vztahu ke sportu
 utřídit si informace o Novém
Zélandu na základě poslechu a
čtení
 hovořit o zdraví a nemoci
 vyjádřit se k problematice body image a plastické operace
 vyjádřit svá přání a pocity

Běžná konverzační témata
Zaměstnání
Pracovní pohovor
Počítače a hudba
Přírodní katastrofy
Migrace
Sporty
Životní styl
Nový Zéland
Lidské tělo a vzhled
Zdraví, nemoci, léčba
Přání, pocity
Evropská unie
Mezilidské vztahy
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 číst a interpretovat získané informace o EU
 vést rozhovor na téma mezilidské vztahy
 napsat inzerát na seznámení
 rozumět mluvenému i psanému
textu na daná témata

 tvořit a používat předpřítomný
čas průběhový
 rozlišovat mezi předpřítomným časem prostým a průběhovým
 používat slovesa make, do a
get v různých časech
 tvořit trpný rod přítomného času
 používat vazbu used to
 ovládat slovesné vazby
 používat vazby have/get something done
 používat podmínková souvětí
 rozlišovat vazby se slovesem
make
 používat tázací dovětky
 rozlišovat minulý a předminulý
čas
 vytvořit nepřímou řeč

 popsat možnosti uplatnění ve
zvoleném oboru
 požádat písemně o místo

Jazykové prostředky
Předpřítomný čas průběhový
Slovesa make, do a get
Trpný rod přítomného času prostého
Vazba „used to“
Slovesa + infinitiv nebo –ing
Have/get something done
Should, ought to
Podmínková souvětí 2.typu
Wish + past simple
Make + příd.jméno/sloveso
Tázací dovětky
Předminulý čas
Nepřímá řeč

Odborná konverzační témata
Perspektivy studovaného oboru

43

Informační a komunikační technologie

13

Člověk a svět práce

42

Občan
v demokratické
společnosti
Člověk a svět práce
Člověk a životní
prostředí
Informační a komunikační technologie

42

Informační a komunikační technologie

Vzdělávací obsah
4. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 96 (3)
 Žák je veden k tomu, aby byl
schopen:
 hovořit na téma kriminalita
 napsat email o vlastní zkušenosti s kriminalitou
 vyjmenovat typy závislosti a
způsoby jejich léčby
 na základě článku vyjmenovat
problémy dnešního světa
 zorganizovat a napsat pozvánku na charitativní akci
 hovořit o mezilidských vztazích
 na základě poslechu vyjádřit
svůj vztah k technologii
 napsat esej na téma konzumní
společnost a nakupování

 osvojit si vazby should have,
ought to have
 tvořit nepřímé otázky a nepřímou řeč
 tvořit a rozlišovat různé typy
trpného rodu

Běžná konverzační témata
Zločin a trest
Závislosti
Světové problémy
Charitativní činnost
Vztahy
Technologie
Nakupování
Konzumní společnost

Jazykové prostředky
Should have, ought to have
Nepřímá otázka
Nepřímá řeč - rozkaz
Trpný rod minulého času
Trpný rod předpřítomného času
Trpný rod přít. času průběhového
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 používat zvratná zájmena
 ovládat frázová slovesa
 používat vazby be/get used to
v různých časech
 rozlišovat podmínková souvětí


 popsat vybrané pracovní postupy

Trpný rod budoucího času
Zvratná zájmena
Zájmena vyjadřující vzájemnost
Frázová slovesa
Be/get used to
Podmínkové souvětí 3.typu
Wish + past perfect
Typy podmínkových souvětí
Odborná konverzační témata
Popis pracovních postupů ve zvoleném
oboru

12

Člověk a svět práce
Informační a komunikační technologie
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Chemie
Celková hodinová dotace: 2 – 0 – 0 – 0
Platí od: 1.9.2013
Ukončení platnosti
Obecný cíl
Cílem chemického vzdělávání je především naučit žáky využívat chemické poznatky v profesním životě, znát
využití běžných chemických látek jak v odborné praxi tak i v občanském životě, znát jejich vliv na zdraví člověka a životní prostředí. Chemické vzdělávání přispívá k hlubšímu a komplexnímu pochopení chemických a přírodních dějů a zákonů, k formování vztahů k životnímu prostředí a rovněž umožňuje žákům proniknout do dějů,
které probíhají v živém organismu.
Charakteristika učiva
Výuka probíhá v 1. ročníku 2 vyučovací hodiny týdně, celkem 66 hodin. Směřuje k pochopení základů chemie a
k poznávání moderních technologií s využitím poznatků z fyziky, ekologie a matematiky. Vyučování Chemie
vede žáky k poznání vybraných jednodušších chemických látek a reakcí, které jsou především součástí přírody a
běžného života lidí. Žáci se seznamují se základy obecné, anorganické, organické chemie a biochemie. Učivo
Chemie je základem pro navazující odborné předměty. Zaměřuje se na tematické celky, které souvisí
s chemickým složením látek, které vysvětlují vznik chemických vazeb, objasňují typy a mechanismy chemických reakcí, seznámí žáky s výpočty v chemii a s nejvýznamnějšími chemickými látkami a jejich významem pro
člověka. Žáci jsou rovněž seznámeni s pravidly tvorby chemického názvosloví anorganických i organických
sloučenin, s významem organických sloučenin v běžném životě. Učivo se rovněž zaměřuje na tematické celky,
které charakterizují významné přírodní látky a jejich význam pro živé organismy.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli pozorovat a zkoumat přírodu z chemického hlediska, aby uměli
posoudit chemické látky z hlediska nebezpečnosti a vlivu na živé organismy, aby k přírodě z pohledu chemie
zaujali pozitivní postoj, porozuměli základním ekologickým souvislostem a pochopili nezbytnost udržitelného
rozvoje.
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Průběžné hodnocení a ověřování zvládnutí učiva po kapitolách či menších úsecích učiva je prováděno ústním
zkoušením a písemně formou krátkých testů. Rovněž je hodnocena aktivita žáků během vyučovací hodiny, zadaná samostatná práce, zpracování a prezentace referátů. Hodnocení je prováděno známkami dle pravidel Hodnocení výsledků vzdělávání žáků, které je součásti školního řádu školy.
Pojetí výuky
Ve výuce jsou využívány metody a formy práce, které zajišťují propojení a návaznost učiva Chemie s odbornými
předměty. Obsah předmětu dává předpoklad, aby žáci uměli využívat poznatky chemie v praktickém životě,
logicky uvažovali, analyzovali a řešili jednoduché chemické problémy. Výuka je řízena tak, aby si žáci postupně
osvojili a pochopili vybrané pojmy, zákonitosti, terminologii a chemické názvosloví, uměli pracovat
s chemickými rovnicemi, veličinami, jednotkami a dovedli uplatnit tyto znalosti a dovednosti při řešení úloh.
Výuka je vedena především výkladem, řízeným rozhovorem s návazností na znalost žáků, diskusí k vybraným
problémům a různými motivačními úlohami. Jsou využívány názorné pomůcky včetně multimédií. Do výuky je
zařazováno samostatné řešení úkolů, kdy žáci uplatní své znalosti z teorie předmětu i z ostatních předmětů, skupinová práce a práce s informacemi. Součástí výuky jsou žáky vypracované referáty na aktuální témata
s chemickou problematikou a jejich následná prezentace.
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikací průřezových témat
Výuka Chemie je vedena tak, aby byly u žáků rozvíjeny tyto klíčové kompetence:
 kompetence k učení
 kompetence k řešení problémů
 komunikativní kompetence
 personální a sociální kompetence
 občanské kompetence a kulturní povědomí
 matematické kompetence
 kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
Ve výuce Chemie jsou aplikována tato průřezová témata:
 Člověk a životní prostředí
 Informační a komunikační technologie

Vzdělávací obsah
1. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 66 (2)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Ho-

Průřezové téma
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diny
Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 definovat pojem chemie, rozdělení chemie, chemická výroba
 rozlišovat pojmy látka a těleso
 porovnat fyzikální a chemické
vlastnosti různých látek
 popsat směsi a chemicky čisté
látky, metody oddělování složek
ze směsí a jejich využití v praxi
 vyjádřit složení roztoků různým
způsobem a připravit roztok požadovaného složení
 popsat stavbu atomu
 rozlišovat atom, ion, izotop,
nuklid
 popsat vznik chemické vazby a
charakterizovat její typy
 rozlišit pojmy prvek, sloučenina,
používat je ve správných souvislostech
 znát názvy a značky vybraných
chemických prvků
 zapsat vzorec a název jednoduché sloučeniny s využitím oxidačního čísla atomu
 vysvětlit základní zákonitosti
vyplývající z periodické soustavy prvků
 charakterizovat obecné vlastnosti nekovů a kovů
 vysvětlit podstatu chemických
reakcí, popsat faktory ovlivňující jejich průběh, zapsat chemickou reakci chemickou rovnicí a
vyčíslit ji
 provádět jednoduché chemické
výpočty, které lze využít v odborné praxi
 vysvětlit vlastnosti anorganických látek
 stanovit oxidační čísla v prvcích
a sloučeninách
 tvořit chemické vzorce a názvy
vybraných anorganických sloučenin
 charakterizovat vybrané prvky a
anorganické sloučeniny a zhodnotit jejich využití v odborné
praxi a v běžném životě, posoudit je z hlediska vlivu na zdraví a
životní prostředí
 uplatňovat poznatky o určitých
chemických reakcích v chemické analýze
 zhodnotit postavení atomu uhlí-

Obecná chemie
Rozdělení chemie
Chemické látky a jejich vlastnosti
Směsi a roztoky
Částicové složení látek, atom, molekula
Látkové množství
Chemická vazba
Chemické prvky, sloučeniny, chemická symbolika, značky a názvy prvků,
oxidační číslo, vzorce a názvy jednoduchých sloučenin
Periodická soustava prvků
Chemické reakce, chemické rovnice,
základní typy chemických reakcí
Výpočty v chemii

27

Anorganická chemie
Anorganické látky, oxidy, kyseliny,
hydroxidy, soli
Názvosloví anorganických sloučenin oxidů, hydroxidů, kyselin a solí
Vybrané prvky a jejich anorganické
sloučeniny v běžném životě a v odborné praxi

22

Organická chemie
Obecné vlastnosti atomu uhlíku

10

Projekty
Poznámky

Člověk a životní
prostředí
Informační a komunikační technologie

Člověk a životní
prostředí
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ku v periodické soustavě prvků z
hlediska počtu a vlastností organických sloučenin
charakterizovat a rozdělit organické sloučeniny
charakterizovat základní skupiny
uhlovodíků a jejich derivátů
tvořit chemické vzorce a názvy
základních skupin uhlovodíků a
derivátů uhlovodíků
uvést významné zástupce organických sloučenin a zhodnotit
jejich využití v odborné praxi a
v běžném životě, posoudit je z
hlediska vlivu na zdraví a životní prostředí
charakterizovat typy reakcí organických sloučenin a dokázat je
využít v chemické analýze

 charakterizovat biogenní prvky a
jejich sloučeniny
 uvést složení, výskyt a funkce
nejdůležitějších přírodních látek:
lipidy, sacharidy, bílkoviny,
nukleové kyseliny a biokatalyzátory
 vysvětlit podstatu biochemických dějů
 popsat a zhodnotit význam dýchání a fotosyntézy

Rozdělení organických sloučenin
Názvosloví organických sloučenin
Typy reakcí v organické chemii
Organické sloučeniny v běžném životě
a odborné praxi

Biochemie
Chemické složení živých organismů
Přírodní látky - lipidy, sacharidy,
bílkoviny, nukleové kyseliny, biokatalyzátory
Biochemické děje

Informační a komunikační technologie

7

Informační a komunikační technologie

- 194 -

Informační a komunikační technologie
Celková hodinová dotace 2 - 2 - 2 - 2
Platí od : 1. 9. 2013
Ukončení platnosti :
Obecný cíl
Cílem vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích je naučit žáky pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi. Žáci porozumí základům informačních a komunikačních technologií, naučí se na uživatelské úrovni používat operační systém, kancelářský software a
pracovat s dalším běžným aplikačním programovým vybavením. Jedním ze stěžejních témat oblasti informačních a komunikačních technologií, a tedy i cílů výuky, je, aby žák zvládl efektivně pracovat s informacemi a
komunikovat pomocí Internetu. Podstatnou část vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích
představuje práce s výpočetní technikou. Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích lze dále
rozšířit dle aktuálních vzdělávacích potřeb, jejichž příčinou mohou být změny na trhu práce, vývoj informačních a komunikačních technologií a specifika oboru, v němž je žák připravován.
Charakteristika učiva
Učivo se zaměřuje na tématické celky, které žáky postupně seznámí s nejčastěji používaným hardwarem i softwarem, práci v počítačové síti a s využitím moderních komunikačních prostředků.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Cílem je vzdělat a vychovat absolventa s dobrými teoretickými základy, který bude schopen se orientovat v
profesních problémech, bude mít dobrý odborný přehled, bude schopen samostatné práce v oboru a bude umět
využívat osobní počítač pro potřeby oboru.
Žáci se naučí na uživatelské úrovni používat operační systém a pracovat s běžným kancelářským a aplikačním
programovým vybavením. Nejdůležitějším cílem výuky je, aby žáci uměli efektivně pracovat s informacemi a
komunikovat pomocí internetu. Vzdělávání se realizuje jednak v rámci předmětu Informační a komunikační
technologie, jednak důsledným využíváním prostředků informačních a komunikačních technologií v celém
vzdělávacím procesu. Cílem je připravit žáky, aby se dokázali přizpůsobovat změnám ve vývoji těchto prostředků a dokázali pracovat i s jednotlivými aplikacemi.
Hodnocení výsledků
Postupy hodnocení: znalostní testy, ústní zkoušení, řešení praktických úloh, domácí řešení rozsáhlých úloh,
schopnost interpretovat vyřešenou úlohu před ostatními žáky, samostatná tvořivá práce.
Hodnocení bude prováděno v souladu se zásadami Hodnocení výsledků vzdělávání žáků.
Pojetí výuky
Předmět ICT je součástí všeobecného vzdělávání.
Metodika výuky
Použité metody práce:
 výklad
 praktická ukázka pomocí audiovizuální techniky a dotykové tabule
 samostatné vyhledávání informací z různých zdrojů
 interpretace získaných informací před třídou, vedení diskuze a vhodná reakce na ni
 účast v žákovských projektech
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikací průřezových témat
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikací průřezových témat
Klíčové kompetence
 mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
 uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně vyhledávat a
zpracovávat informace
 porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout
 způsob řešení, popř. varianty řešení a zdůvodnit je, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené
 výsledky; uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace
 spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
 zpracovávat běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty
 snažit se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii
 adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je pozitivně
 ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické záležitosti, být finančně gramotní
 přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly
 dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika), vystupovat
proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci
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 umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech, využívat poradenských
 a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa práce, tak vzdělávání
 číst různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.)
 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
Průřezová témata:
Člověk a životní prostředí
Informační a komunikační technologie

Vzdělávací obsah
1. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 66 (2)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 popsat základní charakteristiky a
rozdíly mezi hardware a softwarem
 vysvětlit základní princip fungování jednotlivých součástí počítače
 chápat specifika práce v síti
(včetně rizik), využívat jejich
možností a pracovat s jejími
prostředky
 aktivně využívat prostředky zabezpečení dat před zneužitím a
před zničením

 ovládat principy algoritmizace
úloh je schopen sestavit algoritmus řešení konkrétní úlohy

Hardware
Typy počítačů
Hardwarová konfigurace počítače
Počítačové sítě, server, pracovní
stanice. Připojení k síti a její
nastavení.
Specifika práce v síti, sdílení
dokumentů a prostředků.
Viry a antivirové programy.
Autorský zákon, ochrana práv.


 používat základní pracovní plochu Windows
 spravovat objekty na pracovní
ploše (systémové, uživatelské)
 definovat co to schránka je,
k čemu prakticky slouží a umět
ji používat
 vědět jaké programy jsou součástí Windows
 rámcově znát jednotlivé položky
Ovládacích panelů a podrobněji
ovládat nástroje pro správu systému

Počet
hodin

Průřezové téma
Projekty
Poznámky

8

Algoritmizace
Grafické značky
Zápis algoritmu
Sekvence
Větvení
Cyklus

10

Operační systém
Pracovní plocha, GUI, Okno
Objekty
Schránka
Programy dodávané s Windows
Ovládací panely

10

- 196 -


 znát základní typografická pravidla pro formátování a editaci
stránky, textu a umět je aktivně
používat
 používat styly, vědět co je to
styl a proč je výhodné ho používat
 vytvořit tabulku v textovém editoru a upravit pomocí nabídky
Vlastnosti.
 vkládat a upravovat obrázky,
používat grafické prvky v dokumentu
 vytvořit jednoduché matematické vzorce
 využit hromadnou korespondenci a vložit nové výrazy do databáze
 vygenerovat obsah dokumentu

 pracovat se správcem souborů
(diskovým manažerem)
 zvládnout komprimaci a dekomprimaci dat

Textový editor
Formát a editace stránky, textu
Práce se styly
Tabulky
Grafika v dokumentu
Objekty (matematické symboly)
Hromadná korespondence
Tvorba obsahu a rejstříku

28

Správce souborů
Nastavení prostředí programu
Práce se soubory a složkami
Komprimace a dekomprimace

10

2. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 66 (2)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Počet
hodin

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 rozumět principu práce digitálního fotoaparátu a orientovat se
v základních parametrech

 rozumět principu zpracování
grafických informací na počítači, umět od sebe vzájemně rozlišit běžné typy grafických formátů.
 pracovat s digitálním fotoaparátem včetně přenosu fotografií do
počítače a jejich jednodušší
úpravy
 na uživatelské úrovni za pomoci
příslušných softwarových nástrojů vytvářet a upravovat vektorovou i rastrovou grafiku

 vytvořit jednoduchou prezentaci
specializovaným softwarem pro
tvorbu prezentací
 dodržovat typografické zásady

Digitální fotografie
Digitální fotoaparáty a práce s
nimi
Základní funkce scanneru

10

Vektorový a rastrový editor
Běžné grafické formáty a jejich
vlastnosti
Úprava fotografií a obrázků
nástroje pro práci s vektorovou a
rastrovou grafikou

14

Prezentační software
Výběr vhodných formátů, rozvržení snímků, přidání grafických
objektů, přidání textu
Efekty počítačové prezentace,
nastavení animace

12


 pracovat s digitální kamerou
včetně přenosu záznamů do počítače a jejich jednodušší úpravy

Multimédia
Tvorba audio a videozáznamu,
zpracování, střih

10

Průřezové téma
Projekty
Poznámky
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 rozumět principu zpracování
audio a video záznamu

 získávat a využívat informace
z otevřených zdrojů, zejména
pak z celosvětové sítě Internet,
ovládat jejich vyhledávání
 uvědomovat si nutnost posouzení validity informačních zdrojů a
používat informací relevantních
pro potřeby řešení konkrétního
problému
 interpretovat správně získané
informace a výsledky jejich
zpracování následně prezentovat
vhodným způsobem s ohledem
na jejich další uživatele
 vytvořit a využívat poštovní
účet, poslat, přijmout, přeposlat,
odpovědět na mail, vytvořit adresář, umět využívat další funkce poštovního klienta

 vytvořit jednoduché www stránky pomocí vizuálního editoru
 znát strukturu html kódu, strukturu stránek
 chápat důležitost dodržování autorských práv

Internet
Seznámení se sítí Internet
- základní pojmy
- služby internetu
- připojení k internetu
WWW stránky – internetový
prohlížeč
Elektronická pošta poštovní klient
Další způsoby internetové komunikace

8

Informace ,práce s informacemi
Informační zdroje

Tvorba webových stránek
Programy pro zápis textového
kódu jazyka HTML.
Struktura HTML dokumentu.
Tagy.
Registrace a zveřejnění webových stránek

12

3. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 66 (2)
Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 vytvořit tabulku dle zadaných
kritérií, použít správné formátování, vložit a použít příslušné
vzorce a funkce
 zvládat výpočty v tabulkách
uložených ve více listech a tyto
listy pomocí vzorců propojovat
 vkládat do tabulek objekty (obrázky, grafy)
 pracovat s tabulkou jako databází, třídit a vybírat data podle zadaných kritérií
 vytvářet z tabulek požadované
grafy různých typů

 navrhnout databázové tabulky a
realizovat jejich propojení
 použít správné datové typy do
navrhovaných tabulek
 editovat, vyhledávat, filtrovat a
třídit data v tabulkách
 vytvářet různé typy dotazů (s
parametrem i bez parametru)
 vytvářet formuláře a tiskové sestavy

Tabulkový procesor
Základní pojmy a operace
Formátování buněk. Celkový
vzhled tabulky
Vzorce a funkce. Relativní, absolutní odkazy.
Nástroje pro automatické vyplňování, filtry, třídění dat.
Tvorba grafů

32

Databáze
Seznámení s databázemi, uživatelské rozhraní databázového
programu
Vytvoření databáze pomocí průvodce, vytvoření prázdné databáze, import/export dat.
Vytváření tabulek (pomocí průvodce, v návrhovém zobrazení,
vložením dat), datové typy polí,
relace
Práce s daty, řazení a filtrace dat

34
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Dotazy výběrové, křížové, odstraňovací, přidávací, vytvářecí,
aktualizační, parametrické
Formuláře
Sestavy
Závěrečné práce

4. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 64 (2)
Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 vytvořit jednoduchou prezentaci
specializovaným SW pro tvorbu
prezentací
 dodržovat typografické zásady

 orientovat se v produktových
řadách v současnosti vyráběných zařízení
 držet krok s novými technologiemi

 použít správné datové typy pro
danou aplikaci
 editovat, vyhledávat, filtrovat a
třídit data

 samostatně navrhnout a vytvořit
ucelený projekt.
 adekvátně reagovat na výtky a
dotazy.
 obhájit svou práci

 využívat alternativních nástrojů
pro práci v ICT
 orientovat se v současné softwarové rozmanitosti
 efektivně a hospodárně využívat
ICT

Prezentační software
Základní pojmy a operace
Výběr vhodných formátů, rozvržení snímků, přidání grafických
objektů, přidání textu
Efekty počítačové prezentace,
nastavení animace
Aktuální novinky
Seznámení s novinkami v oblasti
hardwaru a softwaru

16

Propojení dat mezi aplikacemi
Import a export dat

4

4

Závěrečný projekt
Vytvoření svého závěrečného
projektu.

16

Alternativní software
Textový editor
Tabulkový procesor
Databáze
Editace a úprava fotografie

24
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Německý jazyk
Celková hodinová dotace: 3 - 3 - 3 - 3
Platí od: 1. 9. 2013
Ukončení platnosti:
Obecný cíl
Tato učební osnova bude sloužit pro výuku německého jazyka pro žáky, kteří se tomuto jazyku učili na základní
škole a u kterých se předpokládá alespoň omezená vstupní úroveň znalostí. Navážeme na vědomosti a kompetence, které si žáci osvojili na základní škole. Výuka bude realizována zpočátku jako opakování učiva ze základní školy, aby bylo docíleno utvrzení probrané látky a homogenizace úrovně znalostí jednotlivých žáků ve třídě,
protože v jejich vstupní úrovni znalostí předpokládáme nesourodost (obecně předpokládáme znalosti v širším
pásmu úrovně A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). Hlavním cílem výuky je dosažení výstupní úrovně znalostí B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Charakteristika učiva
Vychází z RVP 26-41-L/01, Mechanik elektrotechnik, Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce.
Obsah učiva v německém jazyce je rozčleněn do následujících složek:
 Jazykové prostředky
 Běžná konverzační témata
 Odborná konverzační témata
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
 podporovat a rozvíjet schopnosti a dovednosti žáků pro učení se a pro pochopení světa
 učit žáky jednat a spolupracovat s lidmi
 pomoci žákům budovat vlastní osobnost a dotvářet ji
 vštěpovat žákům obecné morální zásady
 podporovat žáky v hledání místa ve společnosti, v osvojování sociálních dovedností
Hodnocení výsledků žáků
Hodnocení žáků bude respektovat ustanovení o Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve školním řádu. Výkony
budou posuzovány známkami v rozmezí 1 až 5. Při zjišťování úrovně znalostí se bude vycházet z výsledků dílčích písemných prací, pololetních písemných prací, projektů a různých forem ústního zkoušení. Při stanovování
konečné známky bude zohledněn i přístup žáka ke studiu, aktivita v hodinách, zájem o předmět, schopnost týmové práce a míra podílu na ní apod.
Učitel bude kritéria jednotlivých dílčích zkoušek vypracovávat tak, aby byla hodnocena nejen schopnost používat aktuálně probrané jazykové prostředky, ale také porozumění písemnému a slyšenému textu a písemný a ústní
projev. Zkoušení se bude přizpůsobovat metodám využívaných při mezinárodně uznaných jazykových zkouškách. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami budou hodnoceni podle doporučení pověřeného psychologa,
speciálního pedagoga, eventuálně lékaře a v souladu s platnými předpisy.
Ověřování ze znalostí bude plnit nejen hodnotící, ale i diagnostickou funkci, aby tak učiteli poskytlo komplexní
přehled o celkovém zvládnutí učiva ve třídě, a tím i podklady pro další práci.
Pojetí výuky
Předmět Německý jazyk je součástí všeobecného vzdělávání.
Výuka bude orientována na osvojení potřebných recepčních (četba, poslech) i produktivních (mluvený a psaný
projev) komunikativních kompetencí:
 práce se slovníkem v knižní i elektronické podobě, schopnost základní aplikace odborných slovníků, základní seznámení s monolinguálními slovníky
 zvládnutí hlavních strategií efektivního čtení cizojazyčného textu a práce s ním, schopnost rozpoznat ve
složitějším textu základní informace, dovednost přeložení jednoduššího textu
 porozumění cizojazyčnému projevu učitele, porozumění jednoduchým nahrávkám projevu rodilého mluvčího
 produkce různých typů písemných textů, schopnost posouzení charakteru písemnosti a tomu odpovídající
volba vhodných vyjadřovacích prostředků
 schopnost verbální komunikace v rozsahu témat stanovených v RVP pro daný obor, schopnost orientace
v typech komunikativních situací a volby odpovídajícího způsobu komunikace, schopnost vyjádřit jednoduše pocit, náladu, názor, potřebu apod.
 proaktivní transfer ve směru aplikace dovedností z českého jazyka (případně z dalšího cizího jazyka) ve
výuce a užití cizího jazyka
 aktivní zájem o kulturní tradice, životní způsob, mentalitu a hodnoty v jiných kulturních oblastech
s mimořádným akcentem na německy mluvící země
 základní orientace v geografických podmínkách daných zemí
 schopnost pracovat individuálně i ve skupinách s literaturou (učebnice, knihy, časopisy), s internetem a
s dalšími elektronickými médii
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Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikací průřezových témat
Klíčové kompetence:
 kompetence k učení
 kompetence k řešení problémů
 komunikativní kompetence
 personální a sociální kompetence
 občanské kompetence a kulturní povědomí
 kompetence k pracovnímu uplatnění a k podnikatelským aktivitám
 kompetence pracovat s informačními a komunikačními technologiemi a s informacemi
Aplikace průřezových témat:
 Informační a komunikační technologie
 Člověk a svět práce
 Občan v demokratické společnosti
 Člověk a životní prostředí

Vzdělávací obsah
1. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 99 (3)
Výsledky vzdělávání

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 vyslovit si jednotlivé hlásky a
uvědomit si
 rozdíly mezi češtinou a němčinou ve výslovnosti suprasegmentálních jevů (přízvuk v
rámci slova a věty, vázání, intonace a melodie rozličných
typů vět)
 hláskovat své jméno a jednotlivá napsaná slova
 při práci se slovníkem zohledňovat rozdíly
 v německé a německé abecedě
 vytvářet krátké věty se správným slovosledem
 vytvořit otázku, smysluplně
odpovědět, rozlišit přímý a nepřímý slovosled, aplikovat základní tázací zájmena a příslovce
 bez chyb užívat slovesa haben
a sein v přítomném čase
 časovat slabá slovesa
 ve větách správně užívat člen
určitý a neurčitý
 ve větě dosadit příd. jméno
 vytvořit rozkazovací způsob
slabých sloves a správně ho
užít v rámci věty
 zapsat číslovky do 1000
 jmenovat telefonní čísla a rozumět jim při poslechu
 užívat zápory nein, nicht, kein
 tvořit a s porozuměním vnímat
obraty s přivlastňovacími zájmeny a správně je skloňovat

Učivo
Jazykové dovednosti
Základní pravidla výslovnosti v německém jazyce
Německá abeceda
Slovosled ve větě oznamovací, tázací a
rozkazovací
Otázka doplňovací a zjišťovací
Tázací zájmena
Časování sloves sein, haben
Časování slabých a silných sloves v
přítomném čase
Užití členu určitého a neurčitého
Přídavná jména v přísudku
Rozkazovací způsob sloves
Číslovky
Zápor
Přivlastňovací zájmena
Výrazy množství
Množné číslo podst.jmen
Nepravidelné sloveso
Podstatná jména v množném čísle
Způsobová slovesa
Slovesa s odlučitelnými předponami
Neurčitý podmět man,es
Částice
Časové údaje
Zájmena einer,keiner,welcher
Vazba es gibt

Počet
hodin

40

Průřezové téma
Projekty
Poznámky
Informační a komunikační technologie
Občan
v demokratické
společnosti
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 používat podstatná jména ve
výrazech množství, míry a
hmotnosti
 orientovat se v tvoření množného čísla podstatných jmen
v 1.pádu
 časovat slabá i silná slovesa v
jednotném a množném čísle
 aplikovat podst. jména ve
skloňovaných tvarech
 bezchybně časovat všechna
modální slovesa
 bezchybně užívat ve větách
slovesa s odlučitelnými předponami
 rozeznat všechny významy a
překlady neurčitého podmětu
man a užít ho ve větách
 používat zájmeno „es“ ve
funkci podmětu
 chápat sémantickou funkci částic ve větě
 v časových údajích užít správnou předložku
 odlišit člen a zájmeno kein od
tvarů einer a keiner
 přeložit vazbu „es gibt“ a používat ji ve větách
 hláskovat své jméno a psaná
slova a vyslovovat co nejblíže
přirozené výslovnosti
 rozumět psaným a mluveným
textům v rozsahu daných témat
 používat jednoduché známé
zdvořilostní fráze (pozdrav
atd.)
 odpovídat na známé krátké
otázky
 požádat partnera o zopakování
pronesené výpovědi
 představit sebe, či druhou osobu
 používat slovní zásobu označující členy nejužší rodiny
 reprodukovat jednoduchý popis osoby
 jednoduše říci, kde lidé pracují a bydlí
 aplikovat slovní zásobu týkající se zařízení a základního vybavení domácnosti
 informovat se o ceně
 udržet jednoduchou konverzaci
na téma „V restauraci“ a vžít
se jak do role hosta, tak do role
vrchního
 nabídnout s pomocí tištěného
německého menu jídla a nápoje

Běžná konverzační témata
Pozdravy při setkání a loučení
Lidé a rodina
Základní vybavení domu a domácnosti
Cenové údaje
Podávání jídel a nápojů-slovní zásoba a
potřebné fráze
Druhy nápojů
V restauraci
Potraviny
Volný čas
Denní program
Dovolená
Určování času – „Wie spät ist es?“
Termíny a schůzky
Bydlení

39

Informační a komunikační technologie
Člověk a životní
prostředí
Člověk a svět práce
Člověk
v demokratické
společnosti
Projekt: Náš
dům/byt
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objednat v kavárně a zaplatit
sdělit, co mu chutná a co ne
sestavit nákupní lístek
krátce pohovořit o různých aktivitách volného času a popsat
v jednoduchých větách své záliby a zájmy, kterým se věnuje
ve volném čase
zapsat a reprodukovat zájmy a
záliby ostatních
formulovat jednoduše sdělení o
průběhu dne
popsat denní program a činnosti
napsat jednoduchou pohlednici
z dovolené
vyprávět o svých cestovatelských plánech
popsat zážitky z cest
zdvořile se zeptat na čas a
správně odpovědět na otázku
„Kolik je hodin?“
sjednat jednoduchým způsobem schůzku
v jednoduchých větách popsat
byt popř. dům, ve kterém žije
pochopit a používat slovní zásobu, která se týká bydlení
orientovat se v nabídkách realitní kanceláře


 v základních situacích použít
slovní zásobu týkající se činnosti v odborném výcviku

Odborné konverzační téma
Základní popis činnosti v odborném
výcviku

20

Člověk a svět práce
Člověk
v demokratické
společnosti
Projekt: Typy restaurací

Vzdělávací obsah
2. ročník
Počet hodin za rok (týden) - 99 (3)
Výsledky vzdělávání

 rozpoznat perfektum, používat
perfektum v psaném i mluveném projevu
 pracovat se základními ukazovacími zájmeny
 dosadit za předložky podstatné
jméno v určitém pádě
 používat a vytvářet složeniny
 vhodně nahrazovat v NJ tvary
zájmena svůj
 časovat nejčastěji používaná
silná slovesa v přítomném čase
v jednotném a množném čísle
 vyjádřit minulost pomocí sloves haben a sein a rozeznat je-

Učivo
Jazykové dovednosti
Perfektum pravidelných a nepravidelných sloves
Ukazovací zájmena der,die,das
Předložky in,an,auf se 3.pádem
Složená podstatná jména
Zvratné zájmeno svůj
Silná slovesa
Préteritum slovesa haben, sein
Příslovečné určení místa a času
Předložky u zeměpisných jmen
Osobní zájmena ve 3.a 4.pádu
Předložky se 3.a 4.pádem
Předložky se 3.pádem
Předložky se 4.pádem
Stupňování přídavných jmen a příslovcí

Počet
hodin

43

Průřezové téma
Projekty
Poznámky
Informační a komunikační technologie
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jich význam v různých typech
vyjádření
vybavit si dny v týdnu, měsíce,
roční období a umět je použít s
odpovídající předložkou
znát názvy největších měst a
zemí
z německy mluvícího
prostoru a umět je použít s odpovídající předložkou;
aktivně rozlišovat a používat
osobní zájmena
vyjmenovat předložky se 3., se
4. a se 3. a 4. pádem, dosadit
za ně podstatné jméno či zájmeno v určitém pádě
stupňovat přídavná jména a
příslovce
použít spojky v adekvátním
významu a zvolit korektní slovosled ve větě, která po nich
navazuje
napsat a správně přečíst datum
s použitím řadových číslovek
odlišit rozdíly mezi časovými
údaji používanými v ČJ a v NJ
použít 2. pád samostatně a
s nejběžnějšími předložkami
umět názvy největších evropských zemí
užít
zájmeno
welcher
v adekvátních obratech


 aktivně využít slovní zásobu k
tématu části lidského těla, nemoci
 rozumět psaným a mluveným
textům v rozsahu daných téma
 pojmenovat běžné zdravotní
potíže (bolesti, nemoci, zranění) a použít tyto vědomosti v
typových situacích)
 vést krátký dialog o svém
všedním dni a víkendu
 v neznámém prostředí se zeptat na cestu a stejně tak i podat podrobné informace o cestě
jiným osobám
 prostřednictvím textu si rozšířit
vědomosti o reáliích SRN –
město Berlín
 vyjádřit svá přání a napsat pozvánku na oslavu
 při samostatné práci s textem
použít slovník
 s pomocí písemných podkladů
a map podat česky základní informace o německy mluvících
zemí

v přísudku
Spojky a spojovací slova
Řadové číslovky a datum
Předložky u časových údajů
Užití 2.pádu
Názvy zemí
Tázací zájmeno welcher

Běžná konverzační témata
 Nemoci a zdraví
 Všední den
 Orientace ve městě, - orientuje se
v plánu města
 Dotazy na ulici v neznámém městě, popis cesty
 Berlín
 Nakupování a dárky
 Německý jazyk a německá kultura
 Německy mluvící země

33

Informační a komunikační technologie
Člověk a životní
prostředí
Člověk a svět práce
Člověk
v demokratické
společnosti
Projekt: Popis místa
bydliště
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 používat základní slovní zásobu, která se týká pracoviště
odborného výcviku

Odborné konverzační téma
Pracoviště odborného výcviku

23

Člověk a svět práce
Informační a komunikační technologie
Člověk
v demokratické
společnosti

40

Informační a komunikační technologie

Vzdělávací obsah
3. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 99 (3)

 rozlišit vhodné srovnávací slovo
 skloňovat přídavná jména po
členu určitém, neurčitém a bez
členu
a
používat
je
v komunikaci
 rozeznat rozdíl mezi klasickým
podstatným jménem a zpodstatnělým přídavným jménem,
ovládat častá zpodstatnělá přídavná jména
 umět vyjádřit výraz takový obratem so ein a nahradit ho zájmenem welcher
 skloňovat was für ein a rozeznat jeho význam od významu
zájmena welcher
 skloňovat tyto tvary a aplikovat je ve větách ve spojení
s podstatnými a přídavnými
jmény
 užívat minulý čas mod. sloves
a wissen ve tvaru préterita
 osvojit zvláštnosti slovosledu
ve vedlejších větách a nejběžnější podřadné spojky
 rozlišit věty s přímým slovosledem po spojkách und, oder,
aber,
sondern,
denn
a
s nepřímým slovosledem po
spojkách deshalb, trotzdem,
sonst, ausserdem
 správně aplikovat slovosled
v podřadných souvětích s různým pořadím hlavních a vedlejších vět
 odlišit význam spojek denn,
weil, deshalb
 odlišit
význam
spojek
trotzdem, obwohl
 tvořit řadové číslovky, použít
je zejména ve vyjádření data
 správně skloňovat zájmena
zvratná, poznat zvratná slovesa
 využívat dané předložkové a
bezpředložkové vazby sloves
 - tvořit ukazovací a tázací zájmenná příslovce, rozpoznat
vhodnost jejich použití

Jazykové prostředky
Srovnávání
Skloňování přídavných jmen
Zpodstatnělá přídavná jména
Zájmeno so ein
Zájmeno was für ein
Skloňování zájmen die-ser, mancher,
jeder, alle
Préteritum sloves modálních a slovesa
wissen
Slovosled ve vedlejších větách
Slovosled v souřadných souvětích
Slovosled v podřadných souvětích
Spojky weil, denn, deshalb
Spojky trotzdem a obwohl
Řadové číslovky, datum
Zvratná slovesa se zájmenem se
Slovesné rekce
Zájmenná příslovce
Vyjádření podmiňovací-ho způsobu
Užití podmiňovacího způsobu
Skloňování stupňovaných příd. jmen
Srovnávací věty
Trpný rod
Neurčité číslovky
Infinitiv prostý a infinitiv s „zu“
Vedlejší věty se spojkou dass
Préteritum
Časové věty se spojkou když

Školní vzdělávací program – Mechanik elektrotechnik

 tvořit podmiňovací způsob
konjunktivem préterita a konstrukcí würde + infinitiv; zvolit
u slovesa vhodnou variantu
 vyjadřovat
v podmiňovacím
způsobu nereálné děje, zdvořilá přání a podmínková souvětí
 používat skloňovaná přídavná
jména ve všech pádech
 tvořit a chápat srovnávací vedlejší věty
 vytvořit průběhový trpný rod
v přítomném čase, přeložit ho
správně do ČJ, provádět transformace z rodu činného do trpného a naopak
 korektně pracovat s číslovkami
viel, viele, wenig, wenige, einige, ein P(p)aar, mehrere,
mehr, manche
 rozpoznat, kdy se používá infinitiv prostý, správně tvořit infinitiv s zu po slovesech, přídavných a podstatných jménech
 rozumět významům spojky
dass, korektně tvořit slovosled,
nahradit v opodstatněných případech větu s dass bezspojkovou hlavní větou nebo infinitivní vazbou s zu
 tvořit préteritum všech typů
sloves, stylisticky správně préteritum
používat,
tvořit
v préteritu trpný rod
 vybrat vhodně spojku wenn
nebo als, používat korektní
slovosled

 rozumět psaným a mluveným
textům v rozsahu daných témat
 popsat vzhled a charakterové
vlastnosti člověka
 popsat oblečení muže a ženy,
říci, co je vhodné pro různé
příležitosti, vyjmenovat módní
doplňky; hovořit o svém vztahu k oblékání a k módě a o
tom, co rád a nerad nosí; vést
rozhovor prodavače oděvů a
zákazníka; popsat péči o oblečení
 vysvětlit náš školský systém a
srovnat ho se systémem v SRN
a jiných zemích EU, vyprávět
o školách, které navštěvoval a
chce navštěvovat, říci, co ho ve
škole baví a co ne, představit
naši školu
 v reakci na nabídku místa po-

Běžná konverzační témata
Popis osoby
Oblékání, móda
Škola u nás a v Německu
Svět práce, povolání
Životopis, žádost o místo, přijímací
pohovor
Rádio, televize
Hudba
Doprava, automobilový průmysl
Práce na směny
Rodina a výchova

39

Informační a komunikační technologie
Člověk
v demokratické
společnosti
Projekt: Představení
rodiny a místa bydliště
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dat žádost o místo
 hovořit o svých kulturních zájmech, vyprávět obsah filmu,
najít vhodný pořad
 popsat automobil a jeho výrobu, znát povolání spojená s automobilismem
 mluvit o pracovní době
 srovnat způsoby výchovy

 používat slovní zásobu potřebnou pro efektivní komunikaci
ve zvoleném oboru

Odborné konverzační téma
Jazykové vybavení pro komunikaci ve
zvoleném oboru

20
Projekt: Příprava
slovníku odborných
výrazů
Informační komunikační technologie
Člověk a svět práce

Vzdělávací obsah
4. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 96 (3)

 správně používat „es“ ve
větách
 použít správný pád v časových
údajích
 vytvořit
vztažné
věty
s vhodným vztažným zájmenem
 spojovat věty pomocí výrazů
dabei, nämlich
 ovládat a správně používat tvary slovesa „lassen“ v perfektu
 vytvořit nepřímé otázky a aplikovat je
 vytvořit účelovou větu, rozpoznat větu účelovou v textu
 aplikovat tři způsoby vyjádření
účelu
 rozpoznat rozdíl mezi zájmeny
derselbe, der gleiche
 rozpoznat podvojné spojky
v textu
 ovládat předložky s 2.pádem
 používat předložky s časem
 znát základní předl.vazby
 pochopit skloňování slabých
pod.jmen
 rozpoznat věty časové, uvědomit si rozdíl mezi spojkami bis
– wenn
 užívat zvratná zájmena odpovídající českému zájmenu „si“
 uvědomit si rozdíl mezi zvratným zájmenem einander a
zvratným slovesem
 správně tvořit slovosled ve
větách se dvěma předměty
 zvládnout vedlejší věty po
spojce bevor


Jazykové prostředky
Použití „es“
Vyjádření času
Věty vztažné
Dabei,nämlich
Sloveso lassen
Nepřímé otázky
Věty účelové
Derselbe, der gleiche
Podvojné spojky
Předložky se 2.pádem
Vyjádření času
Předložkové vazby příd. a pod.jmen
Slabé skloňování pod.jmen rodu mužského
Věty časové – während, bis
Zvratná slovesa se zvratným zájmenem
ve 3.pádu
Zvratné zájmeno vespolné
Pořádek slov ve větě se dvěma předměty
Věty časové – bevor

Běžné konverzační téma

40

Informační a komunikační technologie
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 rozumět psaným a mluveným
textům v rozsahu daných témat
 chápat rozdíly mezi jednotlivými frekvenčními příslovci a
umět je správně určit jejich postavení ve větě
 přečíst a umět správně vyjádřit
časové údaje
 správně používat výrazy to,
past, quarter, half a předložku
at ve spojení s časovými údaji
 reprodukovat monolog na téma
„příroda a životní prostředí“ a
„roční období a počasí“
 porozumět předpovědi počasí
 popsat rozdíly mezi ročními
obdobími v jednotlivých zemích
 v konverzaci použít jednoduché věty popisující počasí
 s pomocí písemných podkladů
a map podat základní informace o geografii SRN
 ovládat základní slovní zásobu
týkající se ochrany životního
prostředí
 se orientovat v problematice
životního prostředí, jednoduše
sdělit svůj postoj k životnímu
prostředí, hovořit o způsobech
nakládání s odpady
 sestavit dialog na téma „moje
dovolená“, reprodukovat zážitky z dovolené
 dovést říci, co je třeba vše vyřídit, než odjede na dovolenou,
pojmenovat cestovní doklady
 se seznámit s životem cizinců a
s problematikou vystěhovalectví na základě textu
 používat slovní zásobu týkající
se historie Německa, dvou
německých států 1949-1990,
jednoduše hovořit o historických událostech a problematice
spojení a politických stran
v SRN, popsat volební systém
v SRN a ČR
 se seznámit s problematikou
starých lidí, s důsledky stárnutí
společnosti
 sdělit výhody a nevýhody života v domově důchodců
 přečíst text „Železná svatba“ a
vyhledat požadované informace v textu, pohovořit o vztazích
mezi lidmi
 si vytvořit slovní zásobu
k tématu literatura, reprodukovat monolog na téma “Moje

Příroda a životní prostředí
Počasí a roční období
Geografie Německa
Ochrana životního prostředí
Dovolená, cestování
Němci v zahraničí a cizinci v SRN,
práce v zahraničí
Zprávy, politika a historie
Staří lidé a jejich role ve společnosti,
stárnutí společnosti
Literatura, četba knih
Geografie Německa
Ochrana životního prostředí
Dovolená, cestování
Němci v zahraničí a cizinci v SRN,
práce v zahraničí
Zprávy, politika a historie
Staří lidé a jejich role ve společnosti,
stárnutí společnosti
Literatura, četba knih

40

Informační a komunikační technologie
Člověk a životní
prostředí
Člověk a svět práce
Člověk
v demokratické
společnosti
Projekt: Ochrana ŽP
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oblíbená kniha“ , vyjádřit názor
na knihu

 popsat perspektivy studovaného oboru v České republice

Odborné konverzační téma
Perspektivy studovaného oboru v České
republice

16

Informační a komunikační technologie
Člověk a svět práce
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Elektrická měření
Celková hodinová dotace 0–2-2-3
Platí od: 1. 9. 2013
Ukončení platnosti:
Obecný cíl
Cílem předmětu je
 seznámit žáky se základními typy analogových a digitálních přístrojů a metod pro diagnostiku elektrotechnických a elektronických zařízení.
 seznámit žáky se základními principy elektrotechnických měřicích přístrojů, s jejich parametry a možnostmi využití pro elektronická měření v silnoproudé i slaboproudé technice
 Naučit žáky prakticky využívat jednotlivé měřicí přístroje při sestavování a provádění zadaných měřicích
úloh
 Rozvíjet v žácích samostatnost a schopnost optimální volby jednotlivých měřicích přístrojů při sestavování
zadané měřicí úlohy
Charakteristika učiva
Učivo je rozděleno do obsahových celků:
2. ročník:
 Opakování a doplnění znalostí základů elektrotechniky
 Střídavý proud
Žáci se seznámí s obvody střídavého proudu. Zvládnou pojmy a matematické vztahy pro harmonický průběh
střídavého proudu a napětí. Naučí se znázorňovat střídavé veličiny graficky pomocí fázorů a v návaznosti na ně
řešit střídavé obvody s rezistory, cívkami a kondenzátory, vlastnosti obvodů při rezonanci a jednoduché výpočty
rezonančních parametrů obvodů.
 Trojfázový proud
Žáci se seznámí se základy elektroenergetiky, s poměry v jedno a vícefázových soustavách
 Měřicí přístroje
 Žáci se seznámí s konstrukcí měřicích přístrojů
 Měřicí metody
 Žáci se seznámí se základními metodami měření v elektrických obvodech
 Měřicí soustavy
 Žáci se seznámí s nejčastějšími soustavami analogových měřicích přístrojů
 Úpravy měřicího rozsahu
 Žáci zvládnou výpočty bočníku a předřadného odporu a převody měřicích transformátorů proudu a napětí
 Měření veličin
 Žáci zvládnou způsoby měření jednotlivých elektrických veličin
 Měření odporů
 Měření indukčností
 Měření kapacit
 Měření výkonu a práce
 Osciloskop
Žáci zvládnou zobrazování průběhů napětí a měření frekvence na osciloskopu
3. ročník:
 Elektronické voltmetry
 Měření neelektrických veličin
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Vzdělávání v předmětu směřuje k tomu, aby žáci dovedli
 ocenit význam měření v moderním světě
 uvědomit si užitečnost znalostí získaných v předmětu pro práci i běžný život
 usilovat o samostatné získávání informací
 uvědomit si prospěšnost celoživotního vzdělávání
 posoudit žebříček hodnot materiálních, duševních, morálních
 posoudit věrohodnost různých zdrojů informací a správně z nich vybírat
 v oblasti bezpečnosti preferovat zdraví člověka před materiálními hodnotami
Hodnocení výsledků žáků vzdělávání žáků
Prospěch žáka se posuzuje podle kritérií a hledisek, která jsou součástí Pravidel hodnocení výsledků vzdělávání
žáků, obsažených ve školním řádu.
Hodnocení je prováděno formou písemných prací – příklady, znalostních testů a ústního zkoušení. Dále jsou
hodnoceny domácí úkoly zejména ve vztahu termínového plnění úkolů a přípravy jako podklady pro další výu-

- 210 -

ku. Hodnocení je v souladu s Pravidly hodnocení prospěchu a chování žáků a odráží se v něm také přístup žáka
k plnění povinností, jeho aktivita, spolehlivost, důslednost.
Průběžná klasifikace se provádí pravidelně dle výše uvedeného. Souhrnná klasifikace se pak provádí na konci
každého čtvrtletí.
Žák je hodnocen způsobem, který je motivující a prospívá jeho osobnostnímu rozvoji. Jsou využívány formy
hodnocení nejen kvantitativní (tj. známkování či bodování), ale i slovní. Při hodnocení je nutné přihlížet ke
schopnostem žáka a jeho předpokladům. Hodnocení má komplexní charakter, zahrnuje výuku teoretickou i praktickou a zahrnuje i aktivní přístup a snahu co nejlépe splnit zadané úkoly. Hodnocení obsahuje míru shody chování žáka se školním řádem, píli, docházku, připravenost na výuku (např. zpracovávání domácích úkolů). Hodnocení dále zahrnuje účast na různých soutěžích a projektech. Konečný výsledek hodnocení je vyjádřen známkou.
Pojetí výuky
Předmět uvádí žáky do problematiky elektrických měření a tím jim pochopit problémy moderních elektronických a elektrických zařízení, o kterých se učí v jiných předmětech.
Výuka je zaměřena především na praktické využití měřicí techniky a měření.
V předmětu jsou využívány a dále rozvíjeny znalosti z ostatních odborných předmětů, především elektroniky a
základů elektrotechniky.
Poznatky z předmětu jsou prakticky prohlubovány v předmětu odborný výcvik.
Metodika výuky
Žáci se při vyučování v teoretických hodinách seznamují se základními principy měřicích přístrojů na blokových
schématech. Některé důležité bloky jsou popsány podrobněji. Součástí teoretické výuky je také příprava jednotlivých měřicích úloh při praktických měřeních v laboratoři. Praktická měření provádějí žáci v laboratoři ve
dvoučlenných skupinách. Jedno měření trvá dvě vyučovací hodiny. Popis měřené úlohy a zpracování výsledků
měření žáci provádějí písemně, předepsaným postupem, do měřicích protokolů.
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikací průřezových témat
Kompetence k učení
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni
 efektivně se učit, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého
dalšího vzdělávání
 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
 s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov)
 pořizovat si poznámky
 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, zejména v oboru a povolání
Kompetence k řešení problémů
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni
 samostatně řešit běžné pracovní i mimopracovní problémy
 porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit je, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu
a dosažené výsledky
 uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení 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
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni
 vyjadřovat se v písemné i ústní formě v různých učebních, životních i pracovních situacích
 vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se
prezentovat
 formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně
 účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje
 zpracovávat běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty
 snažit se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii
 zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů, případně projevů jiných lidí
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 vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování
 dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní komunikaci v cizojazyčném prostředí nejméně v
jednom cizím jazyce
 dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní pracovní uplatnění dle potřeb a charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět základní odborné terminologii a základním pracovním pokynům
v písemné i ústní formě)
 pochopit výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni k prohlubování
svých jazykových dovedností
Matematické kompetence
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni
 funkčně využívat matematické dovednosti v různých životních situacích
 správně používat a převádět běžné jednotky
 používat pojmy kvantifikujícího charakteru
 číst různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata)
 provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy
 nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je popsat a využít pro dané řešení
 aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i prostoru
 aplikovat matematické postupy při řešení praktických úkolů v běžných situacích
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni
 pracovat s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním programovým vybavením
 využívat adekvátní zdroje informací a efektivně pracovat s informacemi
 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 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
Průřezová témata
 Člověk a životní prostředí
 Informační a komunikační technologie


Vzdělávací obsah
2. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 66 (2)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Hodiny

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 vysvětlit význam a účel měření
 popsat druhy měřicích přístrojů
 používat základní názvosloví
 vypočítat konstantu měřicího
přístroje
 vysvětlit pojem měřicí rozsah a
jeho význam při měření
 vyjmenovat měřicí metody
 vyjmenovat a vysvětlit chyby
měření
 vysvětlit podstatu měřicích přístrojů
 vyjmenovat rozdělení měřicích
přístrojů
 popsat druhy uložení měřicího
ústrojí, jejich výhody a nevýhody
 vyjmenovat základní vlastnosti
měřicích přístrojů

Měřicí přístroje
 elektromechanické
 elektronické
 číslicové
 základní pojmy
 konstanta měřicího přístroje
 měřicí rozsah
 měřicí metody
 chyby měření
 chyby měřicích přístrojů
 chyby měřicích metod
 zásady správného měření

9

Průřezové téma
Projekty
Poznámky

- 212 -

 vyjmenovat soustavy měřicích
jednotek
 vysvětlit podstatu jednotlivých
soustav
 vyjmenovat části přístrojů jednotlivých soustav
 popsat princip a podstatu činnosti jednotlivých soustav
 vysvětlit výhody a nevýhody
jednotlivých soustav
 vyjmenovat možnosti použití
jednotlivých soustav
 vysvětlit značky na měřicích přístrojích
 vypočítat bočník
 vypočítat předřadník
 nakreslit a vysvětlit zapojení pro
měření velkých a malých odporů
 nakreslit Wienův můstek
 nakreslit zapojení při měření
zemních odporů
 nakreslit a vysvětlit zapojení pro
měření velkých a malých impedancí
 nakreslit Maxwel-Wienův můstek
 nakreslit a vysvětlit zapojení pro
měření velkých a malých kapacit

 vysvětlit a provést měření stejnosměrného výkonu
 vysvětlit a provést měření jednofázového střídavého výkonu
 vysvětlit a provést měření třífázového střídavého výkonu
 vysvětlit a provést měření elektrické energie jednofázového a
třífázového střídavého proudu
 definovat osciloskop a popsat
jeho užití
 vysvětlit, jak pracuje obrazovka
osciloskopu
 vysvětlit, na co a jak se používají vychylovací systémy
 popsat hlavní části osciloskopu
 vysvětlit dvoukanálový oscilo-

Měřicí soustavy
 magnetoelektrická
 elektromagnetická
 elektrodynamická
 indukční
 rezonanční
 značky na MP

9

Metody elektrických měření
 měření elektrického proudu
 úpravy měřicího rozsahu - bočník
 měřicí transformátor proudu
 měření elektrického napětí
 úpravy měřicího rozsahu - předřadník
 měřicí transformátor napětí
 Měření odporů
 měření odporu ohmmetrem
 měření odporu ampérmetrem a
voltmetrem
 měření odporu můstky
 měření zemních a izolačních odporů
 měření impedance
 Měření indukčností
 měření indukčnosti ampérmetrem a voltmetrem
 měření indukčnosti můstky
 Měření kapacit ampérmetrem a
voltmetrem metodou
 měření na elektrických strojích a
přístrojích
Měření výkonu
 wattmetr
 měření činného výkonu
 měření jalového výkonu
 trojúhelník odporů
 měření zdánlivého výkonu
 měření trojfázového výkonu
 měření jalového výkonu
 Aronovo zapojení
Měření elektrické práce
 elektroměr
Osciloskop
 vakuová obrazovka
 dvoukanálový osciloskop
 měření napětí osciloskopem
 měření stejnosměrného napětí
 měření střídavého napětí
 měření frekvence
 měření fázového posunu

17

17

14

Člověk a životní
prostředí
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skop a jeho použití
 vysvětlit, jak se na osciloskopu
zobrazuje a měří

Vzdělávací obsah
3. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 66 (2)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Hodiny

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 zpracovat výsledky měření
 dodržovat bezpečnost při elektrických měřeních
 měřit odpory výchylkovými metodami
 měřit na žárovkách
 měřit indukčnosti střídavým
proudem
 měřit kapacity střídavým proudem
 cejchovat měřicí přístroje
 měřit stejnosměrný výkon
 měřit činný, zdánlivý a jalový
výkon v jednofázové soustavě
 měřit práci a výkon elektroměrem
 měřit transformátor nakrátko,
naprázdno a při zatížení
 měřit odpor uzemnění

Praktická měření
 měření parametrů elektronických obvodů a prvků
 Měření odporů výchylkovými
metodami
 Měření žárovky
 Měření indukčnosti střídavým
proudem - zadání
 Měření
kapacity střídavým
proudem - zadání
 Cejchování měřicích přístrojů zadání
 Měření stejnosměrného výkonu
 Měření činného, zdánlivého a
jalového výkonu v 1 fázové soustavě
 Měření práce a výkonu elektroměrem
 Měření transformátoru nakrátko
 Měření transformátoru při zatížení
 Měření transformátoru naprázdno
 Měření odporu uzemnění
 Zpracování naměřených hodnot
 zpracování a vyhodnocování výsledků
Měření neelektrických veličin
 měření tlaku, teploty, polohy,
otáček, síly, vlhkosti

32

Čítače
 Princip měření doby periody a
kmitočtu periodických signálů

7

 Orientovat se v typech generátorů
 Porozumět činnosti funkčního
generátoru
 Znát hlavní principy tvorby vysokofrekvenčních signálů
 Vysvětlit, co je kmitočtová syntéza

Generátory
 Nízkofrekvenční generátory RC
 Funkční generátory
 Impulsní generátory
 Vysokofrekvenční
generátory
s modulací
 Přímá syntéza kmitočtu

10

 Popsat princip elektronického
voltmetru dle blokového schématu
 Porozumět převodu analogového
napětí na digitální hodnoty

Elektronické voltmetry
 Typy analogově – digitálního
převodu
 Převodník s dvojí integrací
 Převodníky digitálně analogové,

11

 vysvětlit principy převodu neelektrických veličin na elektrické
 rozumět problémům s mechanickými částmi snímačů
 Znát princip měření čítačem
 Vysvětlit souvislosti a rozdíly
při měření doby periody a kmitočtu

Průřezové téma
Projekty
Poznámky
Protokol formulář

6

- 214 -

 Popsat převodník s dvojí integrací
 Vysvětlit činnost lineárního usměrňovače
 Zvládnout problematiku vysokofrekvenčních generátorů

paralelní převodník
 Lineární měřicí usměrňovač
s operačním zesilovačem
 Měření vysokofrekvenčních napětí

Vzdělávací obsah
4. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 96 (3)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Hodiny

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 zpracovat výsledky měření
 dodržovat bezpečnost při elektrických měřeních
 měřit základní parametry funkčního generátoru
 měřit frekvenční amplitudové a
fázové charakteristiky v reálném
a komplexním tvaru
 měřit parametry oscilátoru s
krystalem
 měřit zkreslení pomocí filtru typu NOTCH
 měřit impedanci smyčky
 měřit chrániče, asynchronní motory, nesymetrickou zátěž v třífázové síti

Praktická měření
 Laboratorní řád, bezpečnost práce, opakování měření na měřicím systému
 Měření na funkčním generátoru
 Měření frekvenční charakteristiky dolní a horní propusti
 Měření frekvenční amplitudové
a fázové charakteristiky v reálném a komplexním tvaru
 Měření na oscilátoru s krystalem
 Měření filtru typu NOTCH (měření zkreslení)
 Měření impedance smyčky
 Měření na chráničích - vypínací
čas a reziduální proud
 Měření asynchronních motorů –
izolační stav
 Měření nesymetrické zátěže v
třífázové síti
Aktivní filtry s operačními zesilovači
Hornofrekvenční a dolnofrekvenční
propusti
Rozbor přenosových a fázových charakteristik
Aktivní pásmové propusti
Oscilátory

32

 znát hornofrekvenční a dolnofrekvenční propusti
 udělat rozbor přenosových a fázových charakteristik
 znát aktivní pásmové propusti
 vysvětlit podmínky oscilací
 znát základní zapojení RC a LC
oscilátorů
 Oscilátory s operačními zesilovači

9

Teorie signálů
Spektrální analyzátory
Druhy zkreslení
Princip měření zkreslení
Oscilátory pro měřicí techniku

 znát princip a užití napětím řízených oscilátorů
 znát princip napěťové syntézy

8

Podmínky oscilací
RC oscilátory
LC oscilátory
Analýza obecných signálů

 znát základy teorie signálů
 znát princip spektrálních analyzátorů
 znát základní druhy zkreslení
 znát principy měření zkreslení

7

7

Napětím řízené oscilátory
Napěťová syntéza
Kmitočtová syntéza

10

Průřezové téma
Projekty
Poznámky
Protokol formulář

Školní vzdělávací program – Mechanik elektrotechnik

 nakreslit blokové schéma, popsat činnost kmitočtové syntézy
 popsat účel a funkci pevného a
programovatelného děliče
 uvést příklady užití kmitočtové
syntézy
 popsat princip násobiče a děliče
kmitočtu

Blokové schéma, popis činnosti
Pevný a programovatelný dělič
Příklady užití kmitočtové syntézy
Násobiče a děliče kmitočtu

Přímá kmitočtová syntéza
 popsat blokové schéma
 popsat možnosti využití pro měřicí generátory
 popsat číslicové generování signálu libovolného průběhu

Blokové schéma
Využití pro měřicí generátory
Číslicové generování signálu libovolného průběhu
Digitální televize

 popsat digitalizaci analogového
signálu
 popsat normy pro pozemské, satelitní a kabelové vysílání digitální televize
 popsat multiplex s frekvenčním
dělením přenosového pásma
 popsat přenosové systémy obrazové a zvukové informace
 popsat možnosti využití počítače
pro generování TV signálu

10

Digitalizace analogového signálu
Normy pro pozemské, satelitní a kabelové vysílání digitální televize Multiplex s frekvenčním dělením přenosového pásma
Přenosové systémy obrazové a zvukové informace
Využití počítače pro generování TV
signálu
Počítač jako měřicí pracoviště

 popsat koncepci měřicí sestavy s
počítačem
 popsat princip a základní obvody logického analyzátoru
 popsat možnost realizace generátoru, osciloskopu v počítači
 znát základní sběrnice pro sběr
dat při automatizovaném měření
 popsat blokové schéma, princip
komunikace v měřicí sestavě
 znát příklady měřicích a řídicích
ústředen

6

Informační a komunikační technologie

6

Koncepce měřicí sestavy s počítačem
Logický analyzátor
Generátor, osciloskop
Sběrnice pro sběr dat při automatizovaném měření
Blokové schéma, princip komunikace
v měřicí sestavě
Měřicí a řídicí ústředny
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Dějepis
Celková hodinová dotace: 2 – 0 – 0 - 0
Platí od: 1. 9. 2013
Ukončení platnosti:
Obecný cíl
Dějepis je nezbytnou součástí společenskovědního vzdělávání nejen ve studijních oborech odborného školství.
Podílí se na začleňování žáka do společnosti a na vytváření jeho historického vědomí. Systematizuje různorodé
historické informace, se kterými se žák v průběhu života setkává, uvádí je do souvislostí a dobového kontextu.
Významně ovlivňuje jeho morální a občanské postoje, učí samostatnému a kritickému myšlení, čímž zabraňuje
manipulovatelnosti jeho osobností. Směřuje k vytváření pozitivních hodnot. Na základě poznání minulosti jej učí
porozumět dnešku. Směřuje k vlastenectví, toleranci a smířlivosti. Vede k úctě k lidskému životu a životnímu
prostředí.
Dějepisné vyučování na středním stupni vzdělávání navazuje na znalosti získané na základní škole, doplňuje je
a rozvíjí úměrně věku a získaným zkušenostem.
Dějepis spolupracuje s dalšími vyučovacími předměty – odtud se odvíjejí mezipředmětové vztahy nejen mezi
všeobecně vzdělávacími předměty, ale i předměty odbornými.
Charakteristika učiva
Dějepisné učivo tvoří výběr z obecných a českých dějin. Jsou vybrány důležité historické pojmy a včleněny do
chronologicky řazeného učiva.
Dějepisné učivo je rozděleno do těchto tematických celků:
Poznávání dějin a jejich význam
Pravěk
Starověk
Středověk - raný středověk
- vrcholný středověk
- pozdní středověk
Novověk - raný novověk 16. - 18. století
- novověk 19. století
- novověk 20. století
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
 využívat svých dějepisných vědomostí a dovedností v praktickém životě
 získávat a kriticky hodnotit informace z různých zdrojů
 jednat odpovědně a žít čestně
 projevovat občanskou aktivitu, vážit si demokracie a svobody, preferovat demokratické hodnoty a přístupy
před nedemokratickými, vystupovat proti korupci a kriminalitě, jednat v souladu s humanitou a vlastenectvím, s demokratickými občanskými postoji, respektovat lidská práva, chápat meze lidské svobody a tolerance, jednat odpovědně a solidárně
 přemýšlet o skutečnosti kolem sebe, tvořit si vlastní úsudek, nenechat se manipulovat
 uznávat, že lidský život je vysokou hodnotou, a proto je třeba si ho vážit a chránit jej
 na základě vlastní identity ctít identitu jiných lidí, považovat je za stejně hodnotné jako sebe sama – tedy
oprostit se ve vztahu k jiným lidem od předsudků, netolerantního jednání a nesnášenlivosti
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Hodnocení výsledků bude prováděno známkami dle pravidel Hodnocení výsledků vzdělávání žáků, které je
součásti školního řádu školy, nejméně dvakrát za pololetí, a to buď ústně, nebo písemně, přičemž je preferována
ústní forma. Součástí hodnocení je také aktivní přístup žáka k probíranému tématu a předmětu jako takovému.
Velmi důležitá je schopnost logické argumentace, schopnost jasného a přehledného souvislého vyjadřování
a samostatného myšlení. Součástí hodnocení bude rovněž podíl žáka na projektech, ať už samostatných, nebo
skupinových. Rovněž vedení poznámek je součástí hodnocení.
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Pojetí výuky
Dějepis je zařazen do prvního ročníku – 2 hodiny týdně. Důraz je kladen na osvojení základních údajů a pojmů
a následně na jejich využití v přemýšlení a diskuzích o dějích minulých i o současnosti. Suma teoretických poznatků je chápána jako nástroj kultivace žákova historického vědomí, ale také morálních a občanských postojů.
Metodika výuky
Ve výuce bude využito téměř všech metod – je zapotřebí žáka motivovat a vzbudit u něj zájem o předmět. Základní metodou zůstává výklad, ovšem vhodně doplňován samostatnou individuální a skupinovou prací, řešením
problémových otázek, případných projektů. Budou využity rozhovor, řízený rozhovor i diskuze, dále pak hry
a soutěže. Případně je možno využít exkurzí. Velký důraz je kladen na práci s informačními a komunikačními
technologiemi, samostatné vyhledávání informací a jejich kritické zhodnocení.
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat
V předmětu Dějepis jsou rozvíjeny následující klíčové kompetence:
 kompetence k učení
 kompetence k řešení problému
 komunikativní kompetence
 personální a sociální kompetence
 občanské kompetence a kulturní povědomí
 kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
V předmětu jsou realizována tato průřezová témata:
 Občan v demokratické společnosti
 Informační a komunikační technologie

Vzdělávací obsah
1. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 66 (2)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Hodiny

Poznámky

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:

 objasnit význam a smysl poznávání dějin a různou variabilitu jejich výkladů
 periodizovat dějiny z různých
pohledů


popsat vznik a vývoj člověka,
počátek lidských dějin a s nimi
spojené mezníky

 uvést příklady kulturního přínosu
starověkých civilizací, počínaje
orientálními despociemi, přes antiku po 5. stol. n. l.
 charakterizovat judaismus a křesťanství
 charakterizovat jednotlivé etapy
středověku
 popsat základní mezníky a revoluční změny v daných obdobích
 vysvětlit kulturní a zejména myšlenkový přínos těchto období
(románská, gotická kultura, islám, rekonquista, reformace
v českých zemích)

Úvod do předmětu
Člověk v dějinách
Poznávání dějin a jejich význam
Význam poznávání dějin a variabilita
výkladů dějin
Periodizace dějin

1
2

Pravěk
Počátek lidských dějin
Neolitická revoluce

1

Starověk
Starověké orientální despocie, antika

6

Středověk a raný novověk – 16. –
18. století (raný, vrcholný, pozdní)
Základy středověké společnosti,
evropské a české dějiny tohoto období (výběr), společnost a kultura, islám
a Evropa, Evropa a Tataři, kolonizace, urbanizace

22

Novověk - 19. století

13

Občan v demokratické společnosti

Projekt: Barokní
památky našeho
města
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 vysvětlit boj za občanská i národní práva a vznik občanské
společnosti
 objasnit vznik novodobého českého národa a jeho úsilí o emancipaci
 popsat česko-německé vztahy a
postavení Židů a Romů ve společnosti 18. a 19. století
 charakterizovat proces modernizace společnosti
 popsat evropskou koloniální expanzi

Velké občanské revoluce – americká
a francouzská, revoluce 1848 - 49
v Evropě a v českých zemích
Společnost a národy – národní hnutí
v Evropě a v českých zemích, českoněmecké vztahy, postavení minorit,
dualismus v habsburské monarchii,
vznik národního státu v Německu
Modernizace společnosti – technická,
průmyslová, komunikační revoluce,
urbanizace, demografický vývoj,
evropská koloniální expanze
Modernizovaná společnost a jedinec,
sociální struktura společnosti, postavení žen, sociální zákonodárství,
vzdělání

 vyložit vztahy mezi velmocemi
na přelomu 19. a 20. stol., důsledky koloniální expanze
 popsat 1. světovou válku a její
důsledky
 popsat vznik ČSR a vývoj republiky do r. 1939
 objasnit vývoj česko-německých
vztahů
 vysvětlit projevy a důsledky velké hospodářské krize
 vysvětlit pojmy demokracie a
diktatura, charakterizovat komunismus, fašismus a nacismus
 popsat mezinárodní vztahy mezi
první a druhou světovou válkou,
rozpad ČSR
 popsat 2. světovou válku a její
důsledky, objasnit cíle válčících
stran, válečné zločiny a holocaust
 objasnit postavení českého národa v době okupace
 vyložit uspořádání světa po 2.
světové válce a jeho důsledky pro
ČSR
 popsat projevy a důsledky studené války
 charakterizovat odlišný vývoj
v západním a východním bloku
 popsat vývoj ČSR v období komunistického režimu spolu se
změnami v celém komunistickém
bloku
 popsat vývoj ve vyspělých demokraciích a vývoj evropské integrace
 objasnit problémy třetího světa a
proces dekolonizace
 vyložit rozpad sovětského bloku

Novověk 20. století
Vztahy mezi velmocemi – pokus o
revizi rozdělení světa 1. světovou
válkou, české země za světové války,
první odboj, poválečné uspořádání
světa, vývoj v Rusku
Demokracie a diktatura - ČSR
v meziválečném období, totalita,
nacismus, komunismus, velká hospodářská krize, mezinárodní vztahy ve
20. a 30. letech, cesta k válce, 2.
světová válka, ČSR za války, druhý
odboj, holocaust, důsledky války
Svět v blocích – poválečné uspořádání v Evropě, ve světě i u nás, studená
válka, komunistická diktatura v ČSR
a její vývoj
Demokratický svět, USA – světová
supervelmoc, sovětský blok, SSSR –
soupeřící supervelmoc
Třetí svět a dekolonizace
Konec bipolarity Východ - Západ

16
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a konec bipolarity Východ – Západ
 osvětlit problémy současného
globálního světa, nově vznikající
bipolarity Sever - Jih
 uvést příklady úspěchů vědy a
techniky ve 20. století
Exkurze a práce v muzeu

4

Shrnutí učiva

1

 získávat a zpracovávat informace
z různých zdrojů

Informační a komunikační technologie

 shrnout a zobecnit získané informace
 zaujmout vlastní stanovisko
k jednotlivým problémům minulosti i současnosti
 formulovat své závěry a soudy o
dějích minulých a o jejich působení na současnost
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Občanská nauka
Celková hodinová dotace: 2 – 0 – 0 – 1
Platí od: 1. 9. 2013
Ukončení platnosti:
Obecný cíl
Občanská nauka je nedílnou součástí společenskovědního vzdělávání. Navazuje na znalosti a dovednosti žáků,
které získali v základním vzdělávání. Tyto schopnosti v průběhu studia upevňují, ale především prohlubují.
Žáci se seznámí se společenskými, hospodářskými, politickými a kulturními aspekty současného života,
s psychologickými, etickými kontexty mezilidských vztahů. Tyto získané znalosti a dovednosti umějí využít
v praktickém životě.
Předmět úzce spolupracuje s dalšími vyučovacími předměty, využívá mezipředmětových vztahů.
Občanská nauka vede žáky k pozitivnímu ovlivnění jejich hodnotové orientace tak, aby se stali v životě slušnými
lidmi a informovanými aktivními občany demokratického státu. Vede žáky k odpovědnosti vůči sobě i společnosti. Kultivuje jejich historické vědomí, a tak je učí hlouběji rozumět současnému dění, učí je uvědomovat si
vlastní identitu, kriticky myslet, nenechat se manipulovat a co nejvíce porozumět světu, v němž žijí.
Charakteristika učiva
Učivo je rozděleno do tematických celků:
Člověk jako jedinec
Člověk v lidském společenství
Člověk jako občan
Člověk a právo
Soudobý svět
Člověk a svět (praktická filozofie)
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
 využívat svých společenskovědních vědomostí a dovedností v praktickém životě
 získávat a hodnotit informace z různých zdrojů
 formulovat věcně, pojmově a formálně správně své názory na sociální, politické, praktické ekonomické a
etické otázky, náležitě je podložit argumenty, debatovat o nich s partnery
 jednat odpovědně a přijímat odpovědnost za své rozhodnutí a jednání; žít čestně
 cítit potřebu občanské aktivity, vážit si demokracie a svobody, usilovat o její zachování a zdokonalování;
preferovat demokratické hodnoty a přístupy před nedemokratickými, vystupovat proti korupci a kriminalitě, jednat v souladu s humanitou a vlastenectvím, s demokratickými občanskými postoji, respektovat lidská
práva, chápat meze lidské svobody a tolerance, jednat odpovědně a solidárně
 kriticky posuzovat skutečnost kolem sebe, přemýšlet o ní, tvořit si vlastní úsudek, nenechat se manipulovat
 uznávat, že lidský život je vysokou hodnotou, a proto je třeba si ho vážit a chránit jej
 na základě vlastní identity ctít identitu jiných lidí, považovat je za stejně hodnotné jako sebe sama – tedy
oprostit se ve vztahu k jiným lidem od předsudků a předsudečného jednání, intolerance, rasismu, etnické,
náboženské a jiné nesnášenlivosti
 cílevědomě zlepšovat a chránit životní prostředí, jednat v duchu udržitelného rozvoje
 vážit si hodnot lidské práce, jednat hospodárně, neničit hodnoty, ale pečovat o ně, snažit se zanechat po sobě něco pozitivního pro vlastní blízké lidi i pro širší komunitu
 chtít si klást v životě praktické otázky filozofického a etického charakteru a hledat na ně v diskuzi s jinými
lidmi i se sebou samým odpovědi
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Žáci budou hodnoceni známkami dle pravidel Hodnocení výsledků vzdělávání žáků, které je součástí školního
řádu školy, minimálně dvakrát za pololetí, buď písemnou, či ústní formou. Součástí hodnocení bude také vypracování projektů a jejich prezentace, kde bude brán zřetel na jejich aktivní přístup v rámci projektové činnosti.
Nedílnou součástí hodnocení vyučovacího předmětu bude celkový přístup žáků k probíraným tématům a předmětu jako celku. Důležitou roli hraje orientace žáka v aktuálním společenském dění, úroveň vyjadřování a
schopnost logické argumentace.
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Pojetí výuky
Předmět Občanská nauka je řazen do dvou ročníků (2 - 0 - 0 - 1).
Látka je koncipována do šesti tematických celků. Do prvního ročníku jsou zařazeny tematické celky Člověk jako
jedinec a Člověk v lidském společenství, které se zabývají pochopením člověka jako individua a procesem začlenění člověka do společnosti. Dále je kladen důraz na otázku politického života společnosti a participace
v něm, a to v tematických celcích Člověk jako občan a Člověk a právo. Do čtvrtého ročníku jsou zařazeny tematické celky Soudobý svět a Člověk a svět, jejichž náplní je poznat členitost a rozmanitost soudobého světa;
v druhém tematickém celku bude kladen důraz na otázky z oblasti praktické filozofie.
Metodika výuky
Výuka probíhá nejen formou frontálního, skupinového a projektového vyučování, ale i prostřednictvím diskuzí,
exkurzí, her a soutěží, problémových úkolů a prezentací ve třídě. Nedílnou součástí vyučovacího procesu je i
využívání informačních a komunikačních technologií.
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat
V předmětu Občanská nauka jsou rozvíjeny následující klíčové kompetence:
 kompetence k učení
 kompetence k řešení problému
 komunikativní kompetence
 personální a sociální kompetence
 občanské kompetence a kulturní povědomí
 kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
 kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
V předmětu jsou realizována tato průřezová témata:
 Občan v demokratické společnosti
 Člověk a svět práce

Vzdělávací obsah
1. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 66 (2)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 porozumět smyslu a významu
výchovy k občanství

Úvod do předmětu

 charakterizovat psychologii jako
vědní disciplínu
 charakterizovat základní disciplíny, které využívají znalostí
psychologie
 shrnout a rozlišit biologické a
sociální determinanty lidské
psychiky
 vymezit a charakterizovat jednotlivé etapy lidského života
 objasnit, na čem závisí efektivnost učení
 orientovat se ve školské soustavě ČR
 charakterizovat jednotlivé typy
temperamentu
 na konkrétním příkladu rozpoznat projevy lidí různého temperamentu
 seznámit se se základními náročnými životními situacemi
člověka – příčiny a možnosti
předcházení
 popsat základní relaxační techniky

Člověk jako jedinec
Úvod do psychologie
Osobnost člověka
Etapy lidského života
Učení, rozvoj osobnosti a sebevýchova
Schopnosti, temperament, charakter
Náročné životní situace
Psychohygiena

Počet
hodin

Poznámky
1

14

Občan
v demokratické
společnosti
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 popsat sociologii jako vědní
disciplínu
 charakterizovat typy společnosti
a současnou českou společnost,
její etnické a sociální složení
 vysvětlit význam procesu socializace
 na příkladu demonstrovat, jak
mohou ovlivňovat sociální skupiny chování člověka
 vymezit hlavní funkce rodiny a
vztahy v ní
 rozlišit a charakterizovat sociální útvary
 na konkrétních příkladech objasnit sociální rozdíly ve společnosti (sociální nerovnost a
chudoba a postupy řešení sociálních problémů), vysvětlit pojem
gender,
posoudit
v praktickém životě porušování
rovnosti pohlaví
 vysvětlit rozdíl mezi vztahy
formálními a neformálními
 vysvětlit pojem verbální a neverbální komunikace
 prakticky prokázat znalost základů etikety
 objasnit pojem asertivní chování
 popsat sociální deviace, na příkladech vyložit, v čem tkví jejich hlavní nebezpečnost
 rozlišit pravidelné a nepravidelné příjmy a výdaje; sestavit a
řešit rozpočet domácnosti
 navrhnout způsoby využití volných finančních prostředků
 vybrat nejvýhodnější úvěrový
produkt a zdůvodnit své rozhodnutí
 posoudit služby nabízené peněžními ústavy
 adekvátně reagovat na negativní
projevy v kolektivu
 orientovat se v získaných informacích
 porozumět smyslu a významu
výchovy k občanství
 vysvětlit základní politologické
pojmy
 na příkladech rozlišit hlavní
hodnoty a rizika ohrožení demokracie (korupce, kriminalita…)
 kriticky přistupovat k masmédiím a vhodně je využívat
 zdůvodnit dělbu státní moci,

Člověk v lidském společenství
Vznik, vývoj, typy společnosti
Současná česká společnost, společenské vrstvy, elity a jejich úloha
Socializace jedince ve společnosti
Společenské skupiny
Sociální role, pozice
Rodina a její funkce ve společnosti
Vztahy a problémy soudobé rodiny
Postavení mužů a žen v rodině a ve
společnosti
Komunita, dav, veřejnost
Sociální nerovnost a chudoba
v současné společnosti
Sociální vztahy
Sociální komunikace
Základy slušného chování
Etiketa v praxi
Asertivita
Sociální normy a deviantní chování
Šikana
Drogy
Majetek a jeho nabývání, rozhodování
o finančních záležitostech jedince a
rodiny, rozpočtu domácnosti, zodpovědné hospodaření
Řešení krizových finančních situací,
sociální zajištění občanů
Práce s informacemi
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Projekt: Drogy

Člověk jako občan
Stát a občan
Formy státu
Formy vlády
Základní hodnoty a principy demokracie
Svobodný přístup k informacím, kritický přístup k médiím a maximální
využití jejich potenciálu
Politický systém v ČR
Charakteristika českého ústavního
systému, lidská práva, práva dětí

17

Občan
v demokratické
společnosti
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popsat hlavní subjekty v ČR
 popsat základní články správy
v ČR a na příkladech rozlišit
pravomoci orgánů státní správy
a samosprávy
 vysvětlit funkci Ústavy a doložit, co vymezuje; objasnit význam práv a svobod a popsat
způsoby na obhajobu ohrožených lidských práv
 rozlišit jednotlivé politické strany v ČR a jejich politickou orientaci
 vysvětlit podstatu a funkci voleb
 orientovat se v úloze vybraných
společenských organizací a hnutí; uvést příklady občanské aktivity ve svém regionu
 debatovat o pozitivech a problémech multikulturního soužití; objasnit příčiny migrace lidí
 vysvětlit, jaké projevy je možné
nazvat politickým radikalismem
či extremismem; vysvětlit, proč
je nepřijatelné propagovat hnutí
omezující práva a svobody jiných lidí
 objasnit roli práva v životě člověka
 popsat a vysvětlit právní řád a
soustavu soudů v ČR a činnost
policie, soudů, advokacie a notářství
 na příkladech charakterizovat a
rozlišit důležitá právní odvětví
(popsat závazky vyplývající
z běžných smluv; hájit spotřebitelské zájmy; popsat práva a
povinnosti mezi dětmi a rodiči,
mezi manželi; objasnit postupy
vhodného chování, stane-li se
obětí nebo svědkem jednání, jako je lichva, korupce, šikana
atp.)
 orientovat se v základních právních dokumentech
 třídit a získané poznatky aplikovat v praktickém životě

Formy státní moci
Struktura státní správy a samosprávy
Politika – politické strany, politické
ideologie
Politické volby
Občanská společnost, občanská participace
Rasy, etnika, národy a národnosti;
majorita a minority ve společnosti,
multikulturní soužití; migrace, migranti, azylanti
Politický radikalismus a extremismus,
současná česká extremistická scéna a
její symbolika, mládež a extremismus

Člověk a právo
Právo a spravedlnost, právní stát
Právo jako systém norem – právní řád,
právní ochrana občanů, právní vztahy
Systém soudů v ČR, notáři, advokáti,
soudci
Občanské právo
Rodinné právo
Trestní právo
Pracovní právo
Obchodní právo
Správní řízení

14

Opakování učiva

Projekt: Pracovní
právo

4

4. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 32 (1)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 porozumět smyslu a významu
výchovy k občanství

Úvod do předmětu

Počet
hodin

Poznámky
1
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 charakterizovat geografické a
ekonomické postavení ČR ve
světě a v Evropě
 rozčlenit soudobý svět na civilizační sféry a civilizace; vysvětlit konflikty soudobého světa a
nastínit možné perspektivy řešení
 vysvětlit význam péče o kulturní hodnoty, význam vědy a
umění
 charakterizovat podstatu evropské integrace a dezintegrace
 uvést konkrétní příklady projevů globalizace
 charakterizovat světová náboženství
 objasnit funkci víry a náboženství v životě člověka
 chápat, v čem jsou nebezpečné
náboženské sekty a náboženský
fundamentalismus
 porovnat, v čem se mohou lidé
vyznávající různá náboženství
shodnout (zejména v ČR)
 sledovat aktuální světové dění
 zaujímat
vlastní
postoj
k problémům e světě
 popsat vznik filozofie
 porozumět základním filozofickým pojmům
 roztřídit filozofické otázky do
filozofických disciplín
 postihnout smysl etiky pro život
člověka
 definovat etiku a vymezit její
předmět
 na konkrétní situaci vymezit
mravní povinnosti člověka
 objasnit, jak probíhá mravní
rozhodování člověka a na jakých faktorech závisí
 na příkladu konkrétní situace
ilustrovat, jak lze chápat pocit a
pojem viny
 charakterizovat úlohu svědomí
v lidském jednání
 na různých životních situacích
rozlišit mravné a nemravné, morální a nemorální z hlediska
obecně uznávaných principů
mravnosti a morálky
 demonstrovat na filozofických
textech názorovou diferenciaci
různých přístupů k morálním
hodnotám, normám a cílům

Soudobý svět
Postavení ČR ve světě a v Evropě
Velmoci, vyspělé státy, rozvojové
země a jejich problémy; konflikty
v soudobém světě
Hmotná a duchovní kultura, UNESCO
Integrace a dezintegrace
Civilizační sféry a kultury
Globalizace a globální problémy
Funkce a činnost OSN
Funkce a činnost NATO
EU - vznik, skladba, cíle
Orgány EU
Víra a ateizmus
Náboženství a církve
Světová náboženství
Monoteistická náboženství
Náboženská hnutí a sekty
Náboženský fundamentalismus, extremismus, fanatismus a terorismus

17

Člověk a svět
Filozofie - pojmový aparát
Základní filozofické otázky
Filozofická etika
Etika - základní pojmy
Morální jednání člověka, mravní hodnoty a normy, mravní rozhodování a
odpovědnost
Sebevražda, trest smrti
Rodina - plánované těhotenství, interrupce, rozvody
Čas - život spolu ne vedle sebe;
rozhodování - asertivita
Domácí násilí, pronásledování
Péče o staré lidi, eutanazie
Azyl, charita
Masmédia a jejich funkce, konzum,
reklama, paparazzi, kamery
Ekologická etika

13

Opakování učiva

1

Člověk a svět
práce
Projekt: UNESCO
Projekt: Náboženství
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Český jazyk a literatura
Celková hodinová dotace: 3 - 2 -3 - 3
Platí od: 1. 9. 2009
Ukončení platnosti:
Obecný cíl
Předmět Český jazyk a literatura tvoří nedílnou součást všeobecného vzdělávání a je základem rozvoje většiny
klíčových dovedností a schopností, kterými by měl být žák vybaven pro zvládnutí všech vyučovacích předmětů.
Kultivuje jazykový projev žáka, přispívá k rozvoji jeho komunikačních dovedností a schopností, ovlivňuje utváření jeho hodnotové orientace a postojů, a to nejen v oblasti umělecké a kulturní, ale i v oblasti společenské a
mezilidské.
Základním cílem předmětu je vychovat žáky ke sdělnému kultivovanému jazykovému projevu a podílet se na
rozvoji jejich duchovního života.
Charakteristika učiva
Předmět se skládá ze dvou oblastí, které se vzájemně doplňují a podporují, tj.:
A. vzdělávání a komunikace v českém jazyce
B. estetické vzdělávání.
Hodinová dotace pro jednotlivé oblasti vzdělávání je rozdělena následujícím způsobem:
Oblast/Ročník
1. 2. 3. 4. Celkem
Jazyk
1 1 2 1 5
Estetická výchova
2 1 1 2 6
Celkem
3 2 3 3 11
Vyučování předmětu směřuje k dovednosti a schopnosti mluvit a jednat s lidmi, kultivovaně se ústně i písemně
vyjadřovat, používat spisovného jazyka jako kodifikované společenské normy, aplikovat získané poznatky,
pracovat s textem a s informacemi. Při nácviku komunikačních dovedností lze aplikovat i vědomosti a dovednosti osvojené při analýze literárních textů. A při analýze literárních textů je možné prezentovat a procvičovat
nejen jazykové, stylistické, literárně teoretické a literárněhistorické poznatky, ale i komunikační dovednosti, a
nacvičovat řečové chování v komunikačních situacích.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
 Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
 uplatňovat český jazyk v rovině recepce, reprodukce a interpretace
 využívat jazykových vědomostí a dovedností v praktickém životě, vyjadřovat se srozumitelně a souvisle,
formovat a obhajovat své názory
 chápat význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění
 získávat a kriticky hodnotit informace z různých zdrojů a předávat je vhodným způsobem s ohledem na jejich uživatele
 chápat jazyk jako jev, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa
 uplatňovat ve svém životním stylu estetická kritéria
 chápat umění jako specifickou výpověď o skutečnosti
 chápat význam umění pro člověka
 přistupovat s tolerancí k estetickému cítění, vkusu a zájmu druhých lidí
 podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní vztah
 získat přehled o kulturním dění
 uvědomovat si vliv prostředků masové komunikace na utváření kultury
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Hodnocení je důležitou součástí výchovně vzdělávacího procesu, ovlivňuje kvalitu výuky a klima školy.
V jazykovém a komunikačním vzdělávání se uplatňuje především průběžné hodnocení výkonů žáka ve vyučovacích hodinách a také sebehodnocení žáků. Výstupní hodnocení je prováděno klasifikací dle Hodnocení výsledků vzdělávání žáků, které je součástí školního řádu. Jeho součástí je i aktivita při zpracovávání projektů,
dalších samostatných úkolů a celkový přístup k předmětu ( četba, návštěvy kulturních akcí atd. )
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Pojetí výuky
Výuka navazuje na vědomosti a dovednosti žáků ze základní školy a rozvíjí je vzhledem ke společenskému a
profesnímu zaměření žáků. Cílem je tyto vědomosti prohloubit, rozšířit, posunout na vyšší kvalitativní a kvantitativní úroveň a využívat je jako nástroj žákovy výchovy a sebevýchovy.
Těžištěm výuky Českého jazyka a literatury je rozvoj vyjadřovacích dovedností a schopností, nácvik dovedností
a schopností, nácvik dovednosti přijímat text včetně jeho porozumění a interpretace uměleckých textů, které jsou
zařazeny do literárněhistorického kontextu a doplněny o poznatky z literární teorie. Literární texty mohou zároveň sloužit ke komplexním jazykovým rozborům či komunikačním situacím a esteticky tvořivým aktivitám.
Na základě prolínání jazykového a estetického učiva si žák uvědomuje propojení slovesné kultury s ostatními
druhy umění a chápe vývoj kultury a literatury v historických a společenských souvislostech.
Metodika výuky
Ve výuce je vhodné využívat tradičních i nových metodických postupů, např.: rozborů nedostatků ve vyjadřování žáků i veřejnosti, problémových úkolů, skupinové práce, situačních komunikačních her a soutěží, zpracovávání projektových úkolů, práce s vybranou vrstvou slovní zásoby, krátkých mluvních cvičení na aktuální téma,
četby, rozborů a interpretace uměleckých děl, slohových prací – kratších, nácvikových i finálních – školních a
domácích, testů, diktátů, doplňovacích cvičení, recitace uměleckého textu, diskuzí o uměleckých dílech, práce
s tiskem, návštěv kulturních institucí, návštěv kulturních představení, dramatizace textu. Důraz je kladen rovněž
na využívání informačních a komunikačních technologií a na estetickou stránku grafických projevů. Zvláštní
pozornost je věnována žákům s dysfunkcemi (dyslexie, dysgrafie, dysortografie).

Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat
V předmětu Český jazyk a literatura jsou rozvíjeny tyto klíčové kompetence:
 kompetence k učení
 kompetence k řešení problémů
 komunikativní kompetence
 personální a sociální kompetence
 občanské kompetence a kulturní povědomí
 kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
 kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
Průřezová témata realizovaná v předmětu:
 Občan v demokratické společnosti
 Člověk a svět práce
 Informační a komunikační technologie

Vzdělávací obsah
1. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 99 (3)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Počet
hodin

Poznámky

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:

 rozlišovat spisovný jazyk, hovorový jazyk, dialekty a stylově příznakové jevy
 volit ve vlastním projevu prostředky adekvátní komunikační
situaci
 dbát na celkovou kulturu projevu
 orientovat se v soustavě jazyků
 zařadit ČJ mezi ostatní jazyky
 rozdělit slovanské jazyky
 řídit se zásadami správné výslovnosti
 odstraňovat nedostatky ve své
výslovnosti

Úvod do předmětu
Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností
Národní jazyk a jeho útvary
Jazyková kultura
Postavení češtiny mezi ostatními
jazyky
Fonetika – zvukové prostředky a
ortoepické normy jazyka
Pravopis – hlavní principy českého
pravopisu
Ortografické normy
Morfologie, slovní druhy

1
11

Občan v demokratické společnosti
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 v písemném projevu uplatňovat
znalosti českého pravopisu
 odstraňovat
nedostatky
v pravopisu
 pracovat s Pravidly českého
pravopisu
 poznat slovní druhy a jejich
funkce ve větě
 odhalovat a opravovat tvaroslovné nedostatky a chyby
 rozpoznat různé funkční styly,
objektivní a subjektivní činitele
 vyjádřit neutrální, pozitivní i
negativní postoje
 klást otázky a správně formulovat odpovědi
 vhodně prezentovat a obhajovat svá stanoviska
 přednést krátký projev
 určit charakteristické znaky
prostěsdělovacího stylu
 použít útvary prostěsdělovacího stylu
 aplikovat pravidla úprav písemných projevů
 popsat typické znaky uměleckého stylu
 orientovat se ve vhodné slovní
zásobě a skladbě vypravování
 napsat vypravování
 poznat zdroje informací
 zjistit potřebné informace
z dostupných zdrojů
 pracovat se zjištěnými informacemi
 orientovat se v soustavě knihoven
 zvládnout studijní čtení
 používat klíčová slova při vyhledávání informačních pramenů
 pracovat s různými příručkami
– zvláště jazykovými
 rozumět obsahu textu
 pořizovat výpisek, výtah
 sestavit anotaci a osnovu
 převyprávět obsah textu
 samostatně
zpracovávat informace
 utřídit si poznatky z jazykového a slohového učiva
 orientovat se v požadavcích ke
studiu
 vystihnout podstatu uměleckého díla
 vyjádřit rozdíly mezi jednotli-

Komunikační a slohová výchova
Úvod do stylistiky, slohotvorní činitelé
Komunikační situace a strategie
Formy vyjadřování – přehled způsobů projevů
Prostěsdělovací styl – charakteristické znaky, útvary
Grafická a formální úprava písemných projevů
Umělecký styl – vypravování

12

Práce s textem a získávání informací
Informatická výchova
Knihovny a jejich služby
Techniky a druhy čtení, orientace
v textu
Příručky pro školu a veřejnost
Zpětná reprodukce textu
Získávání a zpracovávání informací
z textu

8

Shrnutí jazykového a slohového
učiva
Estetická výchova
Úvod do estetické výchovy
Podstata umění, funkce literatury
Literární teorie
Ústní lidová slovesnost, lidové umění a užitá tvorba

1
66

Informační a komunikační technologie
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vými druhy umění
 objasnit úlohu literárního díla
v jeho kontextu
 rozčlenit, charakterizovat a poznat jednotlivé literární druhy a
žánry
 objasnit rozdíl mezi literaturou
naučnou, zábavnou a administrativní
 vysvětlit podstatu ústní lidové
slovesnosti a její místo
v literatuře
 definovat základní světová náboženství a vysvětlit jejich význam
 rozpoznat základní znaky daného období, včetně zařazení
do uměleckého směru
 nastínit společensko-politickou
situaci doby
 vysvětlit základní literární pojmy
 vyjmenovat
nejvýznamnější
představitele
 číst, interpretovat a recitovat
vybrané texty
 diskutovat na vybraná témata
 popsat základní literární památky
 zaujmout vlastní stanovisko
k tématu vlastenectví
 utřídit období, umělecké směry, autory a jejich díla

Nejstarší památky světového písemnictví
Antická kultura
Středověká evropská literatura
Počátky českého písemnictví
Husitská literatura
Humanismus a renesance v Evropě
Humanismus v českých zemích
Baroko
Klasicismus a osvícenství
Preromantismus
Národní obrození – 1. a 2. etapa
Romantismus ve světové literatuře
Opakování učiva

2. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 66 (2)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Počet
hodin

Poznámky

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:

 ve vlastním projevu volit prostředky adekvátní komunikační
situaci
 dbát na kulturu vlastního projevu
 pracovat s PČP a dalšími příručkami ČJ
 v písemném projevu uplatňovat
znalosti českého pravopisu
 používat adekvátní slovní zásobu včetně odborné terminologie
 nahradit cizí slovo českým a naopak
 orientovat se ve výstavbě textu
 odhalovat a opravovat jazykové
nedostatky a chyby
 poznat postavení a význam slov
ve větě

Úvod do předmětu
Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností
Jazyková kultura
Pravopis – hlavní principy českého
pravopisu, pravopisné normy
Slovotvorba – stylové rozvrstvení,
obohacování slovní zásoby
Morfologie – gramatické tvary a
konstrukce
Syntax – stavba a tvorba komunikátu, větné členy

1
11

Občan v demokratické společnosti
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 vhodně prezentovat a obhajovat
svá stanoviska
 využívat emocí v mluveném
projevu
 přednést krátký projev
 rozpoznat charakteristické znaky
popisu
 napsat popis prostý
 zvládnout odborný popis svého
oboru, popis pracovního postupu
 vytvořit charakteristiku

 mít přehled o denním tisku
 rozumět obsahu textu
 poznat odlišnosti jednotlivých
textů
 zpracovat odborný text, konspekt a rozumět jim
 používat samostatně informace
z textu
 uplatnit poznámky z přednášky

Komunikační a slohová výchova
Komunikace – dialog, monolog
Řečnický styl, řečnické projevy
Umělecký styl
Popis – prostý, odborný, umělecký
Grafická a formální úprava písemných projevů

13

Práce s textem a získávání informací
Druhy a žánry textu
Získávání a zpracovávání informací z textu
Zpětná reprodukce textu
Práce s Pravidly českého pravopisu

7

Opakování jazykového a slohového učiva

1

Projekt: Odborné
časopisy

 utřídit poznatky z jazykového
učiva a slohu
 zdůraznit jazykovou kulturu
 rozpoznat základní znaky daného období či směru
 nastínit společensko-politickou
situaci doby
 vyjmenovat
nejvýznamnější
představitele
 informovat o hlavních představitelích májovců, ruchovců a
lumírovců
 specifikovat venkovskou prózu a
drama
 číst, interpretovat a recitovat vybrané texty
 referovat o vlastním diváckém
zážitku
 utřídit poznatky jednotlivých
období, směrů
 zařadit autory a díla k daným
obdobím a směrům

Estetická výchova
Úvod do literatury
Romantismus v českých zemích
Realismus ve světě
Počátky realismu v českých zemích
Májovci
Ruchovci a lumírovci
Venkovská literatura
Opakování učiva

33

3. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 99 (3)
Výsledky vzdělávání
Žák je veden k tomu, aby byl schopen:

 vysvětlit zákonitosti vývoje češtiny
 poznat specifické znaky jednot-

Učivo
Úvod do předmětu
Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností
Vývojové tendence spisovné češtiny
Jazyková kultura

Hodiny
1
24

Poznámky

Občan v demokratické společnosti
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livých vývojových období českého jazyka
ve vlastním projevu volit prostředky adekvátní komunikační
situaci
dbát na kulturu vlastního projevu
v písemném projevu uplatňovat
znalosti českého pravopisu
odhalit a odstranit pravopisné
chyby
pracovat s Pravidly českého
pravopisu a dalšími normativními příručkami
orientovat se ve výstavbě textu
odhalovat a opravovat jazykové
nedostatky a chyby
poznat druhy vět a souvětí
uplatňovat znalosti ze skladby
při logickém vyjadřování

 ovládat techniku mluveného
slova
 klást otázky a vhodně formulovat odpovědi
 pracovat s emocionální složkou
projevu
 vyjadřovat se věcně správně,
jasně a srozumitelně
 pracovat s odbornou terminologií, zejména studovaného oboru
 rozpoznat rozdíly mezi projevem připraveným a nepřipraveným
 rozpoznat znaky odborného stylu
 odborně se vyjadřovat o jevech
svého oboru
 zvládnout výklad
 zvládnout různé drobné útvary
běžného života (pozvánka, zpráva, inzerát, plakát..)
 rozpoznat útvary publicistického
stylu
 sestavit jednoduché zpravodajské a propagační útvary
 uvědomovat si vliv reklamy na
život člověka
 rozpoznat základní znaky administrativního stylu
 sestavit nejběžnější projevy administrativního stylu
 orientovat se v normách administrativního stylu
 zjišťovat informace z různých
zdrojů
 samostatně zpracovávat informace
 vypracovat různé druhy poznámek z textu

Pravopis – hlavní principy českého
pravopisu
Morfologie – gramatické tvary a
konstrukce
Syntax – druhy vět z hlediska gramatického a komunikačního

Komunikační a slohová výchova
Komunikační situace
Komunikace – projevy připravené
a nepřipravené
Odborný styl – charakteristické
znaky, výklad
Publicistický styl, reklama
Administrativní styl

26

Projekt: Vstup do
života
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 orientovat se v příručkách českého jazyka
 vyhledávat informace v různých
příručkách (PČP, SSJČ)
 rozumět obsahu textu
 vytvořit osnovu, výpisek, anotaci
 transformovat text do jiné podoby
 zjišťovat informace z internetu
 pracovat
s informacemi
z internetu
 informace zpracovávat samostatně
 utřídit si poznatky z jazykového
a slohového učiva
 vysvětlit pojem historická literatura
 charakterizovat historickou prózu 2. poloviny 19. století
 vyjmenovat hlavní představitele
historické prózy a dramatu
 vysvětlit pojmy prokletí básníci,
literární moderna, Česká moderna
 nastínit společensko-politickou
situaci konce 19. století
 vyjmenovat hlavní představitele
kulturního života konce 19. století ve světě i u nás
 vysvětlit pojem generace buřičů
a anarchistů v historickém kontextu
 definovat hlavní umělecké směry
 vyjmenovat představitele přelomu 19. a 20. století a jejich tvorbu
 definovat
nové
tendence
v poezii počátku 20. století
v souvislosti s dobou
 vysvětlit podstatu nových uměleckých směrů
 vyjmenovat hlavní představitele
a jejich díla
 charakterizovat prózu 1. poloviny 20. století (rozdíly mezi 19. a
20. stoletím )
 rozpoznat znaky jednotlivých
proudů prózy 1. poloviny 20.
století
 vyjmenovat
nejvýznamnější
představitele jednotlivých proudů a zemí a jejich hlavní díla
 definovat základní historické
souvislosti související s 1. světovou válkou

Práce s textem a získávání informací
Získávání a zpracovávání informací z administrativních a odborných
textů
Práce s různými příručkami pro
školu a veřejnost
Zpětná reprodukce textu
Internet

14

Opakování jazykového a slohového učiva
Estetická výchova
Úvod do literatury
Historická literatura
Literární moderna a Česká moderna
Generace buřičů a anarchistů
Moderní básnické směry ve světové literatuře na počátku 20. století
Světová próza 1. poloviny 20.
století
Opakování literárního učiva

1
33

Projekt: Chci být
jazykovědcem
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 vysvětlit pojmy ztracená generace, legionářská literatura
 představit hlavní představitele
píšící o 1. světové válce ve světě
 představit autory a díla zobrazující 1. světovou válku v české literatuře
 číst a interpretovat vybrané texty
 shrnout
učivo
probrané
v ročníku
 utřídit období, směry, autory a
díla

4. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 96 (3)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Počet
hodin

Poznámky

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:

 v písemném projevu uplatňovat
znalosti českého pravopisu
 odhalovat a odstraňovat pravopisné chyby v textu
 pracovat s normativními příručkami, především s PČP
 orientovat se ve výstavbě textu
 odhalovat a opravovat jazykové
nedostatky a chyby
 uplatňovat znalosti ze skladby
při logickém vyjadřování písemném i ústním
 ovládat techniku mluveného
slova
 klást otázky a vhodně formulovat odpovědi
 vyjadřovat se věcně správně,
jasně a srozumitelně
 sestavit základní projevy administrativního stylu
 vyhledat podklady pro zpracování administrativních projevů
 dodržovat normy administrativy
 poznat funkční styl
 seznámit se s úvahovými slohovými útvary (zamyšlení – esej
– úvaha)
 napsat úvahu na aktuální společenské téma
 zvládnout vypracovávání různých
písemných
projevů
v souladu s normami
 zopakovat základní principy
zpracovávání informací
 rozebrat všestranně text
 rozumět obsahu textu

Úvod do předmětu
Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností
Pravopis – principy českého pravopisu
Morfologie – gramatické tvary a
konstrukce
Syntax – všestranné jazykové rozbory

1
9

Komunikační a slohová výchova
Komunikační strategie a komunikační situace – praktická cvičení
Odborný styl – úvaha
Grafická a formální úprava jednotlivých písemných projevů
Literatura faktu
Shrnutí slohového učiva k maturitě

14

Práce s textem a získávání informací
Zpracovávání informací z textu
Orientace v textu
Zpětná reprodukce textu
Práce s příručkami

Člověk a svět práce
Informační a komunikační technologie

5
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 volně reprodukovat libovolný
text
 odpovídat na otázky k textu
 orientovat se v běžných jazykových příručkách
 shrnout problematiku jazykového učiva
 utřídit poznatky ze slohu
 charakterizovat období mezi
dvěma
světovými
válkami
z pohledu historického i kulturního
 představit umělecké tendence
meziválečné poezie, jejich hlavní představitele a díla
 zamýšlet se nad významem
umělců meziválečného období
pro současnou kulturu
 osvětlit období 2. světové války
se základními událostmi a letopočty
 vysvětlit základní historické pojmy (protektorát, stanné právo,
gestapo, … )
 nastínit charakteristiku literární
tvorby v době okupace
 vyložit život a dílo vybraných
světových i českých autorů
 zaujmout osobní stanovisko
k morálním aspektům doby
 charakterizovat poválečné období se základními údaji a pojmy u nás i ve světě
 charakterizovat umělecké směry
a proudy po válce ve světové i
české literatuře
 vyložit život a dílo vybraných
autorů poválečného období
 zaujmout stanovisko k filmové,
televizní a divadelní realizaci literárních předloh
 rozlišit pojmy oficiální, samizdatová a exilová literatura
 seznámit se se základními díly
autorů jednotlivých proudů a
s jejich životními osudy
 vysvětlit společensko-politické
poměry současnosti
 charakterizovat díla současných
českých spisovatelů ( výběr )
 referovat o svých oblíbených
současných autorech
 číst a interpretovat vybrané texty
 orientovat se v nabídce kulturních institucí, znát jejich funkci
 být připraven na různé společenské situace a reagovat na ně
 zaujmout stanovisko ke kulturním hodnotám

Opakování jazykového a slohového učiva
Estetická výchova
Úvod do literatury
Meziválečná česká poezie
Meziválečná česká próza a drama
2. světová válka ve světové a české
literatuře
Poválečný vývoj do roku 1968
Kulturní vývoj v letech 1969 –
1989
Současná literatura (od roku 1990 )
Kultura, kulturní instituce v ČR,
ochrana a využívání kulturních
hodnot, reklama, společenská kultura, kultura bydlení a odívání,
kultura národností, normy při tvorbě a výrobě předmětů používaných
v běžném životě
Regionální kultura
Opakování literárního učiva

1

66
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 specifikovat pojem regionální
kultura
 vyjmenovat nejvýznamnější autory regionu a jejich tvorbu
 srovnat jazykovou a sémantickou stránku vybraných textů
 číst a interpretovat vybrané texty
regionální tvorby
 uvědomovat si význam regionální kultury v celé společnosti
 shrnout
učivo
probrané
v ročníku
 utřídit období, směry, autory a
díla
 utřídit syntetické tematické celky k maturitní zkoušce
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Základy elektrotechniky
Celková hodinová dotace 2 – 1 – 0 - 0
Platí od: 1. 9. 2013
Ukončení platnosti :
Obecný cíl
Ve společném 1. ročníku pro všechny obory předmět Základy elektrotechniky poskytuje studujícím všeobecnou
a praktickou orientaci v jednotlivých oblastech elektrotechniky. Žáci získávají nezbytné vědomosti o fyzikální
podstatě elektrických a elektromagnetických dějů a jejich vzájemných souvislostech. Žákům, kteří budou pokračovat ve studiu se zaměřením na elektroobory, předmět poskytne kvalitní výchozí pozici k hlubšímu studiu speciálních odvětví elektrotechniky a elektroniky.
Cílem obsahového okruhu je vytvořit teoretické předpoklady pro řešení problémů elektrotechnické praxe.
Těžiště učiva spočívá ve zvládnutí fyzikálních principů a zákonů v oblasti stejnosměrného proudu, elektrostatiky, elektromagnetismu a střídavého proudu.
Tento obsahový okruh poskytuje elementární znalosti odborného charakteru a tvoří základ odborného vzdělávání
v oboru. Žáci jsou připravováni k tomu, aby byli schopni nalézat teoretická a odpovídající praktická řešení.
Obsahový okruh vytváří u žáků fyzikálně správné a jasné představy o základních zákonech a vztazích v elektrotechnice. Žáci formulují a odvozují souvislosti pomocí matematického vyjadřování fyzikálních zákonů, v nezbytně nutném rozsahu a na přiměřené úrovni. Současně se žáci seznamují s různými druhy materiálů používaných v elektrotechnice, s jejich vlastnostmi, způsoby používání v elektrotechnických prvcích, součástkách
a elektrotechnických obvodech. Žáci si postupně osvojují základní pojmy, které budou potřebovat v navazujících
předmětech.
Charakteristika učiva
Obsah učiva předmětu Základy elektrotechniky je rozdělen do několika tematických celků.
1. ročník (absolvují ho žáci všech oborů):
 Základní pojmy
Žáci si osvojí základní pojmy a veličiny v elektrotechnice.
 Stejnosměrný proud
Tento obsahově nejrozsáhlejší tematický celek seznamuje žáky se základními veličinami pro vedení elektrického
proudu ve vodičích, základními zákony a postuláty při přeměně elektrické energie. Je kladen důraz na to, aby
žáci plně pochopili především Ohmův zákon a důkladně jej procvičili v nejrůznějších aplikacích.
 Elektrostatické pole
Základními poznatky z elektrostatiky jsou pro žáky 1. ročníku znalosti o působení elektrostatického pole, vlastnosti elektrických nábojů. Žáci se seznámí s pojmy kapacita a kondenzátor.
 Elektrochemie
V této kapitole se žáci seznámí především s rozdíly ve vedení elektrického proudu v kapalinách a v pevných
látkách a získají základní poznatky o chemických zdrojích napětí.
Při procvičování se klade důraz na aplikace Faradayových zákonů o elektrolýze.
 Magnetické pole a elektromagnetická indukce
Z obecné teorie magnetického pole si žáci osvojí základní pojmy a veličiny, vztahy mezi nimi. Poznají vlastnosti
různých látek v magnetickém poli a pochopí princip elektromagnetické indukce, funkci a vlastnosti magnetických a elektromagnetických strojů.
2. ročník (absolvují ho žáci, kteří se specializují na obory elektro):
 Střídavý proud
Tato kapitola seznámí žáky s obvody střídavého proudu. Žáci zvládnou pojmy a matematické vztahy pro harmonický průběh střídavého proudu a napětí. Naučí se znázorňovat střídavé veličiny graficky pomocí fázorů a v
návaznosti na ně řešit střídavé obvody s rezistory, cívkami a kondenzátory, vlastnosti obvodů při rezonanci a
jednoduché výpočty rezonančních parametrů obvodů.
 Trojfázový proud
Žáci se seznámí s
 poměry v jedno a vícefázových soustavách
 základy elektroenergetiky
 ochranou před úrazem elektrickým proudem
 přístroji – jističi, pojistkami, proudovými chrániči, přepěťovými ochranami
 základními požadavky na elektrická zařízení

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Vzdělávání směřuje k tomu, aby byl žák schopen
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 pracovat zodpovědně, cílevědomě a samostatně
 diskutovat problémy v pracovních skupinách, přijímat stanoviska a názory jiných a učit se umění kompromisu a vyjednávání
 přijímat odpovědnost za výsledky svých rozhodnutí
 postupovat při práci úsporně a s citem pro techniku
 dbát na bezpečnost svoji, svých spolupracovníků i techniky
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Hodnocení je prováděno formou písemných prací – příklady, znalostní testy - a ústního zkoušení. Dále jsou
hodnoceny domácí úkoly zejména z hlediska termínového plnění úkolů a přípravy jako podklady pro další výuku. Dvakrát za pololetí jsou prováděny srovnávací testy všech prvních ročníků sestávající z příkladů a testů.
Hodnocení je v souladu s Pravidly hodnocení prospěchu a chování žáků a odráží se v něm také přístup žáka
k plnění povinností, jeho aktivita, spolehlivost, důslednost.
Průběžná klasifikace se provádí pravidelně dle výše uvedeného. Souhrnná klasifikace se pak provádí na konci
každého čtvrtletí.
Součástí celkového hodnocení je ve 2. ročníku také hodnocení ročníkového projektu.
Pojetí předmětu
Předmět má komplexní charakter a snaží se dát žákům základní informace o celé oblasti elektrotechniky, kterou
na úrovni středního vzdělání potřebují pro kvalifikovaný výkon svého povolání po absolvování studia.
Ve druhém ročníku se jedná o detailní procvičení základů elektrotechniky ve vztahu k praktickému používání
teoretických znalostí, které je rozšířeno o základní znalosti norem a předpisů o bezpečnosti práce, ochraně před
nebezpečným dotykovým napětím.
Metodika výuky
Základní metodou výuky je výklad spojený s praktickým procvičováním na konkrétních praktických příkladech.
Využívá se vzdělávacích pořadů veřejnoprávní televize a Internetu. Na tyto činnosti naváže v dalších ročnících
práci v elektrolaboratořích.
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat
Kompetence k učení
Žák je veden k tomu, aby byl schopen
 vyhledávat informace v katalozích, na internetu, od spolupracovníků a správně je použít k učení
 posuzovat katalogové údaje, vybírat součásti pro zadaný úkol
 zapamatovat podstatné, odkládat nepodstatné
 vzorce a poučky si spíše jednoduše odvozovat, než pamatovat
 samostatně se připravovat na zadané téma
 samostatně zpracovávat domácí úkoly
Kompetence k řešení problémů
Žák je veden k tomu, aby byl schopen
 vyhledávat a odstraňovat chyby ve vlastních i jiných zapojeních
 řešit dílčí problémy vyplývající z jeho úlohy v týmu
 při řešení problémů se přiměřeně obracet na svoje kolegy a nadřízené
Komunikativní kompetence
Žák je veden k tomu, aby byl schopen
 spolupracovat ve formálním i neformálním týmu
 sdělovat svoje názory svým kolegům i nadřízeným
 prosazovat řešení, které považuje za správné
 uznat, je-li jiné řešení než jeho lepší
Personální a sociální kompetence
Žák je veden k tomu, aby byl schopen
 v roli nadřízeného rozdílet úkoly a vyžadovat jejich plnění
 v roli podřízeného uznávat autoritu nadřízeného, a to jak učitele, tak v žákovském týmu
Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
Žák je veden k tomu, aby byl schopen
 představit si užití nabytých vědomostí a dovedností v budoucí práci
 vyhledávat a zaplňovat mezery v trhu
Matematické kompetence
Žák je veden k tomu, aby byl schopen
 vypočítat jednoduché parametry součástí
 pracovat s jednoduchými vzorci
 používat kalkulačku pro odborné výpočty
 provádět jednoduché výpočty zpaměti
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 předem přibližně odhadnout žádoucí výsledek výpočtu
 posoudit vypočtený výsledek podle kritéria „je to možné – nemožné“
Kompetence využívat ICT
Žák je veden k tomu, aby byl schopen
 použít ICT k vyhledávání informací
 použít ICT ke kreslení jednoduchých schémat
 použít ICT ke tvorbě dokumentace a protokolů
Průřezová témata
 Člověk a životní prostředí
 Informační a komunikační technologie
 Člověk a svět práce

Vzdělávací obsah
1. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 66 (2)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Hodiny

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 rozumět základním elektrotechnickým pojmům a vysvětlit je
 ovládat jednotky elektrických
veličin a používat jejich převody
 pracovat s tabulkami
 zvládat základní výpočty



Základní pojmy a fyzikální
principy
 elektrický stav tělesa,
elektronová teorie
 elektrický
potenciál,
elektrické napětí,
 elektrický proud
 zdroje elektrické energie
 Materiály pro elektrotechniku
 vodivé materiály – vodiče
 elektroizolační materiály
– dielektrika a izolanty
 magnetické materiály
 polovodičové materiály
– polovodiče
 změna vlastností materiálů (změnou složení,
změnou struktury)
Stejnosměrný proud
 základní pojmy a veličiny proudového pole
 základní obvodové prvky
 rezistivita a konduktivita
 závislost
elektrického
odporu na teplotě
 Ohmův zákon
 práce a výkon elektrického proudu
 tepelné účinky elektrického proudu
 zdroje stejnosměrného
proudu a napětí
 Kirchhoffovy zákony
 spojování rezistorů
 využití rezistorů v praxi
 stejnosměrné obvody

10

 rozumět základním pojmům
týkajících se stejnosměrného
proudu a vysvětlit je
 rozlišovat základní obvodové
prvky a funkční části v elektrotechnických obvodech
 orientovat se ve schématech
zapojení
elektrotechnických
obvodů
 ovládat jednotky příslušných
elektrických veličin a používat
jejich převody
 provádět technické výpočty
s užitím elektrotechnických tabulek a norem
 používat zdroje informací na
Internetu
 využívat možnosti digitálních
technologií při plnění úkolů
 používat elektronickou komunikaci při zpracovávání a zasí-
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Průřezové téma
Projekty
Poznámky

Informační a komunikační technologie
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lání úkolů

 rozumět základním elektrotechnickým pojmům a vysvětlit je
 ovládat jednotky příslušných
elektrických veličin a používat
jejich převody
 pracovat s tabulkami
 zvládat základní výpočty
 řešit elektrické obvody a stanovit elektrostatické parametry
zařízení
 používat zdroje informací na
Internetu
 využívat možnosti digitálních
technologií při plnění úkolů
 používat elektronickou komunikaci při zpracovávání a zasílání úkolů
 chápat podstatu dějů, při nichž
elektrická energie způsobuje
chemické přeměny, nebo dějů,
při nichž se chemickými reakcemi uvolňuje elektrická energie
 využívat poznatky z elektrochemie a údaje z firemních katalogů při práci s elektrochemickými zdroji a jejich periodické údržbě
 používat zdroje informací na
Internetu
 využívat možnosti digitálních
technologií při plnění úkolů
 používat elektronickou komunikaci při zpracovávání a zasílání úkolů
 rozumět základním elektromagnetickým pojmům a dějům
a vysvětlit je
 ovládat jednotky příslušných
elektrických veličin a používat
jejich převody
 pracovat s tabulkami
 řešit magnetické obvody pomocí matematického vyjadřování fyzikálních zákonů
 používat zdroje informací na
Internetu
 využívat možnosti digitálních
technologií při plnění úkolů
 používat elektronickou komunikaci při zpracovávání a zasílání úkolů

Elektrostatické pole
 vnik a veličiny elektrostatického pole
 elektrická indukce
 Coulombův zákon
 kapacita, kondenzátory,
spojování kondenzátorů
 energie elektrostatického
pole
 elektrostatické
pole,
elektrická pevnost izolantů
 intenzita elektrostatického pole
 silové působení elektrostatických polí

8

Informační a komunikační technologie

Elektrochemie
 elektrolýza
 Faradayovy zákony
 chemické zdroje elektrického proudu

4

Informační a komunikační technologie

Magnetické pole
 magnetická indukce
 Magnetické
vlastnosti
látek
 magnetizační
křivka,
hysterezní smyčka
 Magnetické pole vodiče
 Magnetické obvody
 Silové účinky, energie
magnetického pole
 Vznik magnetického pole
 Zobrazování magnetických polí
 Veličiny magnetického
pole
 energie
magnetického
pole
 Řešení
magnetických
obvodů
Elektromagnetická indukce

12

Informační a komunikační technologie

8

Informační a komunikač-
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 chápat podstatu a význam
elektromagnetické indukce pro
konstrukci a užití elektrických
strojů
 vypočítat základní technické
parametry soustavy (transformátor, vzduchová mezera točivého stroje) s užitím elektrotechnických tabulek a norem
 rozumět základním elektrotechnickým pojmům a vysvětlit je
 ovládat jednotky příslušných
elektrických veličin a používat
jejich převody
 pracovat s tabulkami

 Indukční zákon, Lencovo
pravidlo, pravidlo pravé
ruky
 Vlastní indukčnost
 Vzájemná indukčnost
 Činitel vazby
 spojování cívek
 vířivé proudy, účinky,
ztráty v železe


ní technologie

2. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 33 (1)
Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 zvládat základní elektrotechnické výpočty
 rozumět základním elektrotechnickým pojmům a vysvětlit je

 rozumět základním elektrotechnickým pojmům a vysvětlit je
 ovládat jednotky příslušných
elektrických veličin a používat
jejich převody
 řešit v oblasti střídavého proudu běžné elektrické obvody s
aktivními a pasivními prvky

Opakování základů elektrotechniky
 Ohmův zákon
 Rezistivita a konduktivita
 Spojování rezistorů
 Řešení elektrických obvodů
 Práce a výkon elektrického proudu
 Spojování kondenzátorů
 Řešení
obvodů
s kondenzátory
 Veličiny magnetického
pole
 Vlastnosti magnetického
pole
 Magnetické
vlastnosti
látek
 Indukční zákon
 Vlastní indukčnost
Střídavý proud
 časový průběh střídavých veličin
 efektivní a střední hodnota střídavých veličin
 jednoduché střídavé obvody s jednotlivými prvky R, L, C
 složené obvody, sériové
a paralelní řazení prvků
R, L, C
 Činný, jalový a zdánlivý
výkon střídavého proudu, účiník
 Trojúhelník odporů a
výkonů
 rezonance sériová a paralelní
 vyjádření fázoru komplexním číslem

4

Informační a komunikační technologie
Jednoduchý obvod střídavého proudu

9

Příklady - jednoduchý
obvod střídavého proudu
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 rozumět podstatě výroby a distribuce elektrické energie
 chápat význam jednotlivých
sledovaných parametrů rozvodné sítě
 znát základní druhy zapojení
běžných druhů spotřebičů do
rozvodné soustavy
 rozpoznávat typy strojů, způsoby jejich řízení – transformátory a běžné typy točivých
strojů
 znát druhy přístrojů, jejich použití, zjišťovat z odborné dokumentace jejich vlastnosti


používat správnou terminologii
 nakreslit jednotlivé druhy sítí
 vyjmenovat druhy ochran při
provozu
 vyjmenovat druhy ochran při
poruše











vysvětlit
systém
značení
ochrany krytem
vysvětlit pojem minimální krytí
vyjmenovat a popsat jednotlivé
třídy ochran elektrických zařízení
vysvětlit pojem vnější vliv a
vzájemné působení na elektrické zařízení
vysvětlit pojem základní prostředí
specifikovat rizika při práci na
elektrických zařízeních
orientovat se v zákoníku práce
z hlediska dodržování bezpečnostních předpisů
znát povinnosti a práva zaměstnanců a zaměstnavatele
diagnostikovat elektrická zařízení z hlediska jejich nebezpečnosti pro osoby a majetek

 komplexní výraz impedance a admitance
Trojfázový proud
 trojfázová proudová soustava
 druhy zapojení trojfázové proudové soustavy a
základní druhy zapojení
zátěže
 práce a výkon trojfázové
proudové soustavy
 Točivé magnetické pole
 Elektrické stroje – Transformátory, generátory,
elektromotory
 Elektrické
přístrojejističe, pojistky, chrániče, přepěťové ochrany
Ochrany v elektrických sítích
 Společná hlediska pro
instalace a zařízení
 Terminologie
 Druhy elektrických sítí –
TN, TT, IT ochrany
 Ochrana před úrazem
elektrickým proudem
 Ochrana za normálního
provozu
 Ochrana při poruše
 Ochrana proti účinkům
blesku
Základní charakteristiky
elektrických zařízení
 Ochrana elektrických zařízení krytem
 Třídy ochran elektrických zařízení
 Vnější vlivy a elektrické
zařízení
 Značení kabelů dle evropských norem
Bezpečnost a ochrana zdraví
při práci, hygiena práce,
požární prevence
 bezpečnost a ochrana
zdraví při práci na elektrotechnických
zařízeních
 pracovněprávní problematika BOZP
 bezpečnost technických
zařízení

10

Člověk a životní prostředí

4

Druhy elektrických sítí
Přepětí
Člověk a svět práce

4

Krytí elektrických předmětů
Vnější vlivy

2

Skripta Bezpečnost práce
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Technická dokumentace
Celková hodinová dotace 2 – 0 – 0 - 0
Platí od: 1. 9. 2013
Ukončení platnosti :
Obecný cíl
Cílem předmětu je naučit žáka pracovat s technickou dokumentací. Žák bude umět číst jednoduché výrobní výkresy, nakreslit jednoduchou geometrii strojního prvku nebo uzlu a pochopí význam technické normalizace.
Charakteristika učiva
Učivo předmětu je sestaveno tak, aby mohl žák postupovat po osvojení si zásad technického zobrazování od
výkresů jednoduchých těles přes geometrii typických součástí až po výkresy sestavení. Specifické postupy, jako
jsou kótování rozměrů, jejich tolerování, značení drsnosti ploch a další charakteristiky výrobního výkresu jsou
průběžně začleňovány do výuky účelně a názorně.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Vzdělávání směřuje k tomu, aby byl žák schopen
 pochopit a osvojit si techniky, které se využívají v technické dokumentaci pro komunikaci mezi spolupracujícími subjekty
 pracovat zodpovědně, cílevědomě a samostatně
 diskutovat problémy v pracovních skupinách, přijímat stanoviska a názory jiných a učit se umění kompromisu a vyjednávání
 přijímat odpovědnost za výsledky svých rozhodnutí
 rozvíjet svou kreativitu a smysl pro estetiku
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Hodnocení vychází z projektového pojetí výuky a může být prováděno známkou klasifikační stupnice nebo
slovně v souladu s pravidly Hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Práce žáků by měly být hodnoceny pomocí
několika parametrů s přihlédnutím ke správnosti řešení a také ke grafickému a formálnímu provedení prezentovaných projektů. Do hodnocení je možné zahrnout dále pracovní sešity žáků a výsledky krátkých testů
z vybraných témat.
Pojetí výuky
Základem realizace předmětu je vlastní činnost žáků, která má těžiště v praktickém řešení úloh. Ty budou spočívat ve vyhledávání informací z výkresů a norem, hledání souvislostí mezi charakteristikami na výkresech a
funkcí strojních součástí, v transformaci mezi plošným a prostorovým zobrazením, kreslení podle slovního zadání.
Při výuce budou dále využity vhodné pomůcky pro zobrazení geometrie, příklady hotových výrobních výkresů,
ukázky modelů a skutečných součástí. Kreslení na tabuli, vizualizace pomocí didaktické techniky, využití CAD
programů.
Vlastní činnost žáků – aktivní práce s tabulkami, vyhledávání v normách, náčrty, přesné výkresy na papír, čtení
hotových složitějších výkresů.
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikací průřezových témat
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
 pracovat s technickou literaturou , technickými normami a katalogy (kompetence k učení)
 stavět na dříve získaných poznatcích a rozvíjet je (kompetence k učení)
 řešit zadané úlohy samostatně i v pracovních skupinách (kompetence k řešení problémů)
 podílet se na rozboru zadaných úloh, navrhovat a společně hledat řešení (kompetence k řešení problémů)
 diskutovat při hledání řešení (komunikativní kompetence)
 používat odbornou terminologii a mezinárodní normy (komunikativní kompetence)
 pracovat s tabulkami, grafy a schématy (matematické kompetence)
 seznamovat se postupně se smyslem technické normalizace při komunikaci v technické praxi (průřezové
téma Člověk a svět práce)

Vzdělávací obsah
1. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 66 (2)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Hodiny

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 používat základní pravidla

Normalizace grafických dokumentů
 druhy technických dokumentů

8

Průřezové téma
Projekty
Poznámky
Člověk a svět práce

Školní vzdělávací program – Mechanik elektrotechnik

tvorby technické dokumentace
 rozlišit formáty výkresu a při
dalším vzdělávání v předmětu
je pak prakticky volit vzhledem k požadavkům na způsob
zobrazení a druh výkresu
 využívat druhy normalizovaných čar při kreslení

 formáty a úprava výkresových
listů
 popisové pole, měřítko
 druhy čar a normalizace písma
 Pomůcky a rýsovací potřeby
 Druhy a formáty technických
výkresů
 Měřítko a druhy čar
 Technické písmo

 zobrazit jednoduchá tělesa v
pravoúhlého promítání
 kreslit jednoduché součásti
v pohledech tak, aby byla
zřejmá kompletní geometrie
 zakótovat rozměry úplně a
jednoznačně
 zobrazit těleso v řezu

Základy strojnického kreslení
 Výkresová dokumentace
 základy deskriptivní geometrie
 kreslení součástí podle modelů
 zobrazování řezů a průřezů
 stavební výkresy
 výkresy součástí, výkresy sestavení
 Kosoúhlá dimetrie
 Pravoúhlé promítání
 Pojmy a pravidla pro kótování
 Zobrazování těles hranolových
a rotačních
 Kótování průměrů a poloměrů
 Zobrazování složených těles


32

 kótovat pravidelně rozmístěné
prvky
 rozlišit tolerovaný a netolerovaný rozměr, popsat toleranční
značku zapsanou pomocí mezních tolerancí
 předepsat přesnost netolerovaných rozměrů
 přečíst značky drsnosti a popsat systém předepisování drsnosti na výkrese
 kreslit vnitřní a vnější závity
podle technických norem
 kreslit a kótovat jednoduché
tvarové prvky
 pracovat se strojírenskými tabulkami, vyhledávat normalizované prvky

Kreslení strojních prvků
Kótování děr a roztečí
Tolerování rozměrů a zápis tolerancí
Netolerované rozměry
Označování drsnosti povrchu
Kreslení a označování závitů
Drážky, radiusy, zkosení

12

 rozumět základním značkám
používaných v elektrotechnice
 číst různé druhy norem
v oblasti
elektrotechnického
zobrazování
 číst a vytvářet elektrotechnická
schémata


Elektrotechnická schémata
 značky
elektrotechnických
komponent
 způsoby kreslení elektrotechnických schémat
 druhy
elektrotechnických
schémat
 Využití značek na schématech
 Čtení nakreslených rozvodů
elektrického vedení

 rozlišit funkce jednotlivých
částí výkresové dokumentace

Součásti výkresové dokumentace
 Požadavky na výkresy detailů

2

12

Projekt – výrobní dokumentace
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 vyplnit rohové razítko podle
zadaných dat a zapsat do výkresu další informativní údaje
 najít na výkrese sestavení jednotlivé pozice a přiřadit jim
výrobní výkres a záznam
v soupisu položek
 nakreslit podle návrhové sestavy jednoduchou montážní sestavu
 sestavit soupis položek sestavy
a správně zapsat zjednodušené
záznamy součástí vyráběných
a normalizovaných
 samostatně vypracovat jednoduchý projekt a využít v něm
poznatky z předchozích úloh
 komunikovat s vyučujícím při
hodnocení projektu, přijímat
hodnocení výsledků

 Výkresy sestavení a jejich parametry
 Soupis položek
 Žákovský projekt - jednoduchý
výkres sestavy a výrobní výkresy detailů
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Odborný výcvik
Celková hodinová dotace: 6 – 12 – 12 – 12
Platí od: 1. 9. 2013
Ukončení platnosti:
Obecný cíl
Cílem odborného výcviku je navázat na teoretické vyučování a získat orientaci v moderní technice, technologii,
praktické vědomosti a dovednosti k provádění činností rozhodujících pro výkon profesního povolání, stejně jako
připravenost ke studiu na vysoké škole. Jde zejména o činnosti spojené s přípravou na odborné propojování
elektrických zařízení a tvorbu složitějších sestav. Taky jde o propojení výpočetní techniky s profesní činností.
Dalším úkolem je naučit žáky pracovat samostatně, rozhodně, přesně a zodpovědně tak, aby byli schopni pracovat ve sféře výrobní, montážní, zkušební, opravárenské, údržbářské i podnikatelské.
Charakteristika učiva
Žáci jsou v rámci prvního ročníku vedeni tak, aby byli schopni ovládat základní operace a bezpečnosti práce
v oboru chemickém a strojním. V elektrotechnickém oboru jsou vedeni tak, aby byli schopni tvarovat vodiče,
pájet různými typy pájedel včetně pájení na plošném spoji, zhotovovat kabelové formy, měřit základní elektrické
veličiny a dodržovat zásady bezpečnosti práce. Na první ročník navazují práce ve druhém ročníku, kde sestavují
výrobky z oblasti napájecích obvodů, zesilovačů a číslicové techniky, ty pak oživují a měří jejich základní parametry. Výuka se zaměřuje v dalším ročníku na výuku elektrotechnických programů ve specializované učebně –
CAD centru. Žáci jsou vedeni tak, aby byli schopni navrhovat plošné spoje a simulovat elektronické obvody,
tyto pak byli schopni fyzicky vyrábět a měřením ověřovat a porovnávat charakteristiky navržené
v programových simulacích.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
vzdělávání směřuje k tomu, aby si žáci osvojili základní operace a bezpečnost práce v technických oborech elektrotechnickém, strojním a chemickém. Osvojili si aplikovat základní teoretické znalosti do podmínek praktických a aby tedy uměli:
 pracovat s různými typy pájedel
 pracovat s různými typy měřících přístrojů a strojů a zvolit si odpovídající typy
 správně používat schématické značky a těmto přiřazovat reálné součástky a jejich pouzdra
 zvolit si návrhové prostředí dle svého výběru
 pro řešení úkolu zvolit odpovídající pracovní postupy a techniky a používat vhodné nářadí
 využívat a vytvářet různé formy tabulkového a grafického znázornění naměřených hodnot praktických výrobků a doplňkových zařízení
 správně používat a převádět používané jednotky, používat správné vzorce pro přepočty
 nacházet funkční závislosti při řešení praktických úkolů
 provést reálné odhady očekávaných výsledků
 sestavit ucelený praktický úkol s ucelenou dokumentací a tuto následně obhájit
 pracovat s vědomím, že nesmí porušit bezpečnost práce a volit správné bezpečností ochranné pomůcky
Hodnocení výsledků

Hodnocení je prováděno formou praktických prací, teoretických testů s praktickým zaměřením a ústními zkouškami. Další hodnocení výsledků je prováděno formou hodnocení domácích úkolů, domácí přípravy a samostatných projektů. Minimálně jednou za pololetí jsou hodnoceny znalosti pomocí souborných praktických prací, kde je hodnoceno především kvalitativní hledisko. Hodnocení je v souladu se školním řádem a odráží se v něm také přístup žáka,
aktivita, docházka a dodržování pravidel bezpečnosti práce. Případné hodnocení práce na pracovištích sociálních partnerů je prováděno učitelem odborného výcviku ve spolupráci se jmenovaným instruktorem.
Průběžná klasifikace je prováděna pravidelně a vyhodnocuje se jako celkové měsíčním hodnocení. Souhrnná
klasifikace je pak prováděna na konci každého čtvrtletí.
Pojetí předmětu
Vyučovací předmět završuje odbornou přípravu žáků především prakticky. Žáci si ověřují teoretické vědomosti a
dovednosti v praxi, získávají jak základní manuální a profesní teoreticko-praktické dovednosti, tak přehled o
používání osobních počítačů jako pracovních nástrojů, potřebné pro výkon profesního povolání a další studium.
Metodika výuky
Práce je prováděna ve specializovaných dílnách odborného výcviku pod vedením a dozorem učitelů odborného
výcviku. Dané úkoly začínají výkladem, následují praktické ukázky, na tu navazuje samostatná práce za podpory
učitele OV a je ukončena závěrečným sebehodnocením. Další metodikou je kontrolní práce a nedílnou součástí
jsou moderní prvky IT. Vybrané tématické úkoly mohou žáci vykonávat ve vybraných firmách pod přímým
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dozorem instruktora, jmenovaného smlouvou mezi školou a zaměstnavatelem. Pořadí vykonávaných činností
nemusí být ve stejné časové posloupnosti jako v rozpisu učiva.
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikací průřezových témat
 PT - Člověk a svět práce
 PT - Člověk a životní prostředí
 PT - Informační a komunikační technologie
 PT - Občan v demokratické společnosti
 kompetence k učení
 kompetence k řešení problémů
 komunikativní kompetence
 personální a sociální kompetence
 kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
 matematické kompetence
 kompetence k využití prostředků informačních a komunikačních technologií

Vzdělávací obsah
1. ročník
Počet hodin za rok (týden) 198 (6)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Hodiny

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 vysvětlit základní úkoly a povinnosti organizace při zajišťování BOZP;
 dodržovat ustanovení týkající se
bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a požární prevenci;
 uvést základní bezpečnostní požadavky při práci se stroji a zařízeními na pracovišti a dbát na
jejich dodržování;
 uvést příklady bezpečnostních
rizik;
 poskytnout první pomoc při
úrazu na pracovišti;
 znát zásady bezpečné práce na
elektrických zařízeních;
 poskytnout první pomoc při
úrazu elektrickou energií;
 měřit s potřebnou přesností
délky
 různými měřidly a měř. přístroji;
 měřit úhly, tvary, jakost povrchu
 a vzájemnou polohu ploch a
prvků;
 kontrolovat rozměry, tvary a
jakost
 povrchu výrobků, porovnávat
je
 s požadavky;
 ovládat základy rovinného i
prostorového orýsování a značení;




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

12

2Měření a kontrola
Orýsování strojních součástí

24

Průřezové téma
Projekty
Poznámky

Člověk a svět práce
 Předpisy
BOZP
 sankce při nedodržování
předpisů
BOZP
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číst výkresy součástí, vyčíst z
nich
tvar součástí, jejich délkové
rozměry a úhly, dovolené
úchylky;
kreslit náčrty strojních součásti
a prvků konstrukcí, nářadí, nástrojů, přípravků, měřidel aj.
výrobních pomůcek pro strojírenskou
výrobu;
charakterizovat základní technologie ručního obrábění;
správně upnout obrobek do
svěráku, zvolit nástroj;
vyvrtat a zahloubit otvory, vyřezat závity;
zaujmout pracovní postoj, pilovat
příčně, podélně a do kříže;
pilovat rádiusové plochy;
ovládat zásady obsluhy a manipulace
s vrtačkami
jak
sloupovou
i radiální;
ovládat upínání obrobků, provádět
volbu řezných podmínek;
dodržovat zásady bezpečné
práce;
ovládat techniku použití úhlových
brusek a práci na kotoučových
bruskách;




 ohýbat různé druhy materiálů;
 dělit materiály;


 dodržovat ustanovení bezpečnosti práce, hygieny a požární
prevence;
 poskytnout první pomoc při
úrazu na pracovišti;
 dodržovat laboratorní a provozní řád;

 pracovat s laboratorním nádobím a pomůckami, sestavovat
aparatury, obsluhovat zařízení
v chemické laboratoři;
 stanovit hmotnost, hustotu, objem, teplotu vzorku;
 provést filtraci, dekantaci, odstřeďování, krystalizaci, srážení;
 aplikovat chemické výpočty;
 vyhledávat údaje v chemických
tabulkách;
 provést sušení, tavení a žíhání

2Technická dokumentace
 normalizace
 technické zobrazování
 kótování

6

2Obrábění
 ruční obrábění
 Vrtání, zahlubování, řezání závitů
 broušení

24

Člověk a životní
prostředí

Tváření
 ohýbání
 stříhání

6

Bezpečnost a ochrana zdraví při
práci, hygiena práce, požární prevence
 Laboratorní řád, bezpečnost práce, protipožární směrnice
 První pomoc při úrazech

6

Základy chemické praxe
 Práce s chemickým sklem
 Práce s korkem a pryží
 Základní jednotky SI
 Vážení na technických vahách
 Měření objemu kapalin
 Výpočty hmotnostního zlomku
 Příprava roztoků
 Stanovení hustoty roztoků
 Práce s chemickými tabulkami
 Dělení směsí
 Filtrace za normálního a sníženého tlaku, odstřeďování

60

Člověk a životní
prostředí
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vzorku;
 stanovit vlhkost vzorku sušením;
 vysvětlit vlastnosti látek;
 charakterizovat průběh a výsledky různých typů chemických reakcí;
 pracovat hospodárně se surovinami a energií;
 pochopit principy monitoringu
životní prostředí;
 pečovat o životní prostředí;
 upravit konce vodičů podle
způsobu jejich spojování;
 vybrat koncovky pro mechanické spojení vodičů;
 pájet vodiče a kovové součástky
 zhotovovat zásuvkové a světelné obvody;

 orientovat se v katalogu součástek;
 rozumět systému značení pasivních součástek;
 použít základní obvody s pasivními součástkami;
 znát základní ruční metody výroby desek plošných spojů;
 dodržovat zásady návrhu DPS;
 zhotovit plošné spoje;
 osadit plošné spoje, osadit a zapájet součástky;
 provádět údržbu a nabíjení
 různých druhů baterií;
 použít síťový zdroj;












Sestavení jednoduchých aparatur
Výpočty výtěžku a ztrát
Krystalizace
Typy krystalizací a jejich využití
Sušení
Stanovení vlhkosti sušením
Tavení, žíhání
Chemická reakce
Práce se sraženinou
Ekologie

3 Elektromontážní práce
 úprava izolovaných a smaltovaných vodičů,
 pájecí očka, Fastony, dutinky
 práce s jednoduchými kabely,
připojení k zástrčkám, banánkům, svorkovnicím a krokosvorkám, výroba měřících kabelů
 tvarování jednoduchých vodičů,
pájení na ovládací prvky, hroty a
do DPS, speciální hroty, spojování
4 Pasivní obvodové součástky
rezistory
kondenzátory
cívky
transformátory

24

6

Člověk a životní
prostředí
 ekologické likvidace součástek

7 Technologie plošných spojů
 materiály
 zásady návrhu a konstrukce plošných spojů

18

Člověk a životní
prostředí
 ekologická likvidace přípravků pro výrobu DPS

8 Zdroje elektrického proudu a napětí
 baterie
 lineární zdroje

12

Člověk a svět práce
 uplatnění profesí ve firmách

2. ročník
Počet hodin za rok (týden) 396 (12)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Hodiny

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 vysvětlit zákl. úkoly a povinnosti organizace při zajišťování
BOZP;
 dodržovat ustanovení týkající se
bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a požární prevenci;
 postupovat v souladu s předpisy
a pracovními postupy při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů;
 uvést příklady bezpečnostních
rizik, nejčastější příčiny úrazů;

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

6

Průřezové téma
Projekty
Poznámky
Člověk a svět práce
 výuka odpovědnosti
za
své zdraví a
život.
 Právní důsledky nedodržování OBZP a
 morální aspekt
jednání.
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 poskytnout první pomoc při
úrazu na pracovišti;
 uvést povinnosti pracovníka
 i zaměstnavatele v případě pracovního úrazu;
 znát zásady bezpečné práce na
elektrických zařízeních;
 poskytnout první pomoc při
úrazu elektrickou energií;
 upravit konce vodičů podle
způsobu jejich spojování;
 vybrat koncovky pro mechanické spojení vodičů;
 pájet vodiče a kovové součástky
 připojovat spotřebiče I. a II. třídy
 připojovat třífázový spotřebič a
kreslit schéma skutečného zapojení

 orientovat se v katalogu součástek;
 vybrat vhodnou součástku;
 rozumět systému značení pasivních součástek;
 použít, navrhnout a sestavit základními obvody s pasivními
součástkami a změřit jejich parametry;
 použít schematické značky
 polovodičových součástek;
 měřením ověřit vlastnosti polovodičových součástek;
 zjistit z katalogu nebo aplikačního listu parametry polovodičové součástky;
 vybrat polovodičovou součástku dle požadované funkce a použití;
 sestavit obvod s bipolárním nebo unipolárním tranzistorem a
změřit jeho vlastnosti;
 využít
spínací
součástky
v obvodech s ohledem na jejich
funkci;
 vybrat vhodnou polovodičovou
součástku reagující na fyzikální
veličiny vzhledem k očekávanému využití;
 orientovat se v základní nabídce
analogových a číslicových integrovaných obvodů;
 vybrat vhodný integrovaný obvod z katalogu a určit jeho

3 Elektromontážní práce
 úprava stíněných, pásových, telefonních a speciálních vodičů
 zapojování kabelů do různých
svorkovnic a koncových konektorů
 tvarování a pájení vodičů ke speciálním konektorům, reprokonektorů včetně redukcí, lisování,
krimpování a jiné spojování, výroba měřících, propojovacích a
prodlužovacích šňůr
 třífázový spotřebič – ochranné
pospojování včetně schéma skutečného zapojení
 připojování spotřebičů I. a II. třídy ke svorkovnicím a šňůrám
4 Pasivní obvodové součástky
 rezistory
 kondenzátory
 cívky
 transformátory

24

5 Polovodičové součástky
 přechod PN a polovodičové diody
 bipolární a unipolární tranzistory
 spínací prvky
 součástky řízené neelektrickou
veličinou
 integrované obvody
 technologie polovodičových součástek
 a integrovaných obvodů

30

Člověk a životní
prostředí
 ekologické
chování
na
pracovišti

24

Člověk a životní
prostředí
 péče o životní
prostředí při
výkonu profese. Konkrétní
případy.
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pouzdro;
 chápat podstatu fotoelektrického jevu a jeho využití pro výrobu světloemitujících a zobrazovacích součástek;

6 Optoelektronika
 fotoelektrický jev
 LED diody a lasery

12

 znát technologické metody výroby desek na plošné spoje;
 dodržovat zásady návrhu a konstrukce plošných spojů;
 zhotovit plošné spoje a využít
příslušné materiály;
 osadít plošné spoje, zapájet
součástky a oživit DPS;
 zvolit elektrochemický zdroj
podle parametrů a s ohledem na
ekologii;
 použít elektrochemické zdroje a
znát jejich vlastnosti;

7 Technologie plošných spojů
 materiály
 technologické metody výroby
plošných spojů
 zásady návrhu a konstrukce plošných spojů

60

8 Zdroje elektrického proudu a napětí
 baterie
 lineární a spínané zdroje

72

 sestavit zesilovač s diskrétními
součástkami a změřit jeho
vlastnosti;
 navrhnout, sestavit a změřit obvod s operačním zesilovačem;
 navrhnout, sestavit a změřit obvod oscilátoru;
 znát základní rozdíly mezi číslicovou a analogovou technikou;
 použít číselné soustavy a provést převody mezi nimi;
 vyjádřit logickou funkci vzorcem i tabulkou a minimalizovat
ji;
 realizovat
logickou
funkci
vhodným typem integrovaného
obvodu;
 diagnostikovat logické funkce v
obvodech;
 sestavit sekvenční obvod a ověřit jeho funkci;
 realizovat elektronické zařízení
za pomoci kombinačních a sekvenčních obvodů a ověřit jeho
činnost;

9 Zesilovače a oscilátory

96

Člověk a svět práce
 dodržování
hygienických předpisů na pracovišti
Informační a komunikační technologie
 seznámení
s programový
m vybavením
Člověk a životní
prostředí
 péče o životní
prostředí při
výkonu profese, konkrétní
případy
Člověk a svět práce
 úřady práce,
jejich úloha

10 Číslicová technika
 číselné soustavy
 logické funkce jedné a více proměnných
 dekodéry
 kombinační a sekvenční obvody
 klopné obvody, čítače
 paměti
 vstupní a výstupní obvody

72

Občan v demokratické společnosti
 uplatnění
v zahraničí

3. ročník
Počet hodin za rok (týden) 396 (12)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Hodiny

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 vysvětlit základní úkoly a povinnosti organizace při BOZP;
 zdůvodnit úlohu státního odborného dozoru nad bezpečností
práce;
 dodržovat ustanovení týkající se

1 Bezpečnost a ochrana zdraví při
práci,
hygiena práce, požární prevence
 řízení
bezpečnosti
práce
v podmínkách organizace a na
pracovišti
 pracovněprávní
problematika
BOZP

6

Průřezové téma
Projekty
Poznámky
Člověk a svět práce
 znalost
v profesním
oboru, možnost dalšího
vzdělávání.
 Dodržování

Školní vzdělávací program – Mechanik elektrotechnik




























bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a požární prevenci;
uvést základní bezpečnostní požadavky při práci se stroji a zařízeními na pracovišti a dbát na
jejich dodržování;
postupovat v souladu s předpisy
a pracovními postupy při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů;
uvést příklady bezpečnostních
rizik, nejčastější příčiny úrazů a
jejich prevenci;
poskytnout první pomoc při
úrazu na pracovišti;
uvést povinnosti pracovníka
i zaměstnavatele v případě pracovního úrazu;
znát zásady bezpečné práce na
elektrických zařízeních;
poskytnout první pomoc při
úrazu elektrickou energií;
vybrat vhodnou součástku;
použít, navrhnout a sestavit základní obvody s pasivními součástkami a změřit jejich
parametry;
vybrat polovodičovou součástku dle požadované funkce a použití;
sestavit obvod s bipolárním nebo unipolárním tranzistorem a
změří jeho vlastnosti;
využít
spínací
součástky
v obvodech s ohledem na jejich
funkci;
vybrat vhodnou polovodičovou
součástku reagující na fyzikální
veličiny vzhledem k očekávanému využití;
orientovat se v základní nabídce
analogových a číslicových integrovaných obvodů;
vybrat vhodný integrovaný obvod z katalogu a určí jeho
pouzdro a vývody;
sestavit
obvod
s polovodičovými součástkami
na základě elektrotechnického
schématu;
bezpečně
manipulovat
s elektrostaticky citlivými součástkami;
chápat podstatu fotoelektrického jevu a jeho využití pro výrobu světloemitujících a zobrazovacích součástek;
znát chování tekutých krystalů
v indikačních a zobrazovacích
součástkách;

 bezpečnost technických zařízení

předpisů
OBZP

4 Pasivní obvodové součástky
 rezistory
 kondenzátory
 cívky
 transformátory
5 Polovodičové součástky
 přechod PN a polovodičové diody
 bipolární a unipolární tranzistory
 spínací prvky
 součástky řízené neelektrickou
veličinou
 integrované obvody
 technologie polovodičových součástek a integrovaných obvodů

6

6 Optoelektronika
 fotoelektrický jev
 LED diody a lasery
 přeměna elektrického signálu na
optický
 a naopak
 druhy optických vláken a kabelů

24

24

Člověk a svět práce
 dodržování
bezpečnostních a hygienických předpisů na pracovišti

Člověk a životní
prostředí
 ekologické
chování
na
pracovišti
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 využít
optických
kabelů
k přenosu informace;
 dodržovat zásady návrhu a konstrukce plošných spojů;
 navrhnout plošné spoje i
s využitím výpočetní techniky;
 zpracovat technickou dokumentaci daného zapojení;
 vybrat a použít síťový zdroj potřebných vlastností na základě
znalosti funkce lineárních a spínaných zdrojů;
 navrhnout, vypočítat a změřit
jednoduchý síťový zdroj;
 diagnostikovat závady na síťových zdrojích a provádět jejich
opravy;

 navrhnout, sestavit a změřit obvod s operačním zesilovačem;
 navrhnout, sestavit a změřit obvod oscilátoru;

 realizovat elektronické zařízení
za pomoci kombinačních a sekvenčních obvodů a ověřit jeho
činnost;
 chápat funkci mikropočítače;
 aplikovat a diagnostikovat zařízení s programovým řízením;
 navrhnout a uvést do provozu
sestavu elektrických nebo elektronických zařízení
 podle požadované funkce;
 provést servis, opravy a provozní měření sestav elektrických zařízení.

Informační a komunikační technologie
 práce ve specializovaném
programovém
vybavení

7 Technologie plošných spojů
 materiály
 technologické metody výroby
plošných spojů
 zásady návrhu a konstrukce plošných spojů
8 Zdroje elektrického proudu a napětí
 baterie
 lineární a spínané zdroje

54

9 Zesilovače a oscilátory

72

Člověk a svět práce
 znalosti
v profesním
oboru

10 Číslicová technika
 dekodéry
 kombinační a sekvenční obvody
 mikroprocesory
 paměti
 vstupní a výstupní obvody

132

Člověk
práce

11 Údržba elektrických zařízení
 propojování elektrických zařízení, tvorba složitějších sestav
 vyhledávání a odstraňování závad na
 elektrických zařízeních
 provozní měření a diagnostika

36

42
Člověk a svět práce
 dodržování
bezpečnostních a hygienických předpisů na pracovišti

a

svět

 možnosti dalšího vzdělávání.
Člověk a životní
prostředí
 ekologické
chování
na
pracovišti

4. ročník
Počet hodin za rok (týden) 384 (12)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Hodiny

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 vysvětlit základní úkoly a povinnosti organizace při BOZP;
 zdůvodnit úlohu státního odborného dozoru nad bezpečností
práce;
 dodržovat ustanovení týkající se
bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a požární prevenci;
 uvést základní bezpečnostní požadavky při práci se stroji a zařízeními na pracovišti a dbát na
jejich dodržování;
 postupovat v souladu s předpisy
a pracovními postupy při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů

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

6

Průřezové téma
Projekty
Poznámky

Člověk a svět práce
 znalosti
v profesním
oboru a možnosti dalšího
vzdělávání
 Dodržování
předpisů
OBZP
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a zařízení;
 uvést příklady bezpečnostních
rizik, nejčastější příčiny úrazů a
jejich prevenci;
 poskytnout první pomoc při
úrazu na pracovišti;
 uvést povinnosti pracovníka
 i zaměstnavatele v případě pracovního úrazu;
 znát zásady bezpečné práce na
elektrických zařízeních;
 poskytnout první pomoc při
úrazu elektrickou energií;
 navrhnout a uvést do provozu
sestavu elektrických nebo elektronických zařízení podle zadané funkce;
 provést servis, opravy a provozní měření sestav elektrických zařízení.

11 Údržba elektrických zařízení
 propojování elektrických zařízení, tvorba složitějších sestav
 vyhledávání a odstraňování závad na elektrických zařízeních
 provozní měření a diagnostika


 počet hodin v závorce platí pro
žáky, kteří se rozhodli pro zaměření na počítačové sítě. Tito žáci
probírají učivo specializované na
počítačové sítě, viz příslušný
rozpis učiva

378
(282)

Člověk a svět práce
 pracovní
smlouva
a
práva, povinnosti uchazeče
a nového zaměstnavatele

- 254 -

Odborná praxe
Platí od : 1. 9. 2013
Ukončení platnosti :
Obecný cíl
Cílem odborné praxe je seznámit žáka s reálným pracovním prostředím, s organizací práce u potenciálního zaměstnavatele. Žáci mají možnost komunikovat se zaměstnanci, setkají se s různými způsoby řízení a předávání
odvedené práce.
Charakteristika učiva
Praxe probíhá u organizací a firem, které náplní své činnosti odpovídají rámcově oboru vzdělávání žáka. Optimální náplň praxe je uvedena níže v tématických blocích.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci byli schopni:
 osvojit si obecné principy a strategie řešení problémů (praktických i teoretických), dovednosti potřebné pro
práci s informacemi
 osvojit si poznatky, pracovní postupy, přístroje a nástroje potřebné pro kvalifikovaný výkon povolání a pro
uplatnění se na trhu práce
 pracovat soustředěně, cílevědomě a vytrvale jak v týmu, tak samostatně
 rozvíjet dovedností potřebné k vyjednávání, diskusi, případnému kompromisu, k obhájení svého stanoviska
i přijímání stanoviska jiných
 rozvíjet komunikativní dovednosti a dovednosti potřebné pro život v širším kolektivu
Hodnocení výsledků žáků
Žák si vede deník praxe, kde zaznamenává svou denní činnost a hodnotí jednotlivé její části. Vedoucí praxe
vyhodnotí celou praxi žáka pomocí připraveného formuláře.
Pojetí výuky
Hlavní náplní praxe je vlastní činnost žáků. Ta může být podle možnosti doplněna odbornou exkurzí, asistencí
při specifických činnostech, ukázkami prací.
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
 porozumět zadání úkolu a určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout
způsob řešení
 posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých
situacích
 rozvíjet aktivní přístup k pracovnímu životu a profesní kariéře, přizpůsobovat se změnám na trhu práce
 pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností
 přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly
 vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle
 znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků
Průřezové téma: Člověk a svět práce

Náplň odborné praxe
Vzdělávací obsah
Výsledky vzdělávání

Učivo

3. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 70 (35)
Žák je veden k tomu, aby byl schoBezpečnost a ochrana zdraví při
pen:
práci, hygiena práce, požární pre uvést základní bezpečnostní vence
požadavky při práci se stroji a
 řízení bezpečnosti práce v
zařízeními na pracovišti a dbát
podmínkách organizace a na
na jejich dodržování
pracovišti
 postupovat
v
souladu
 pracovněprávní problematika
s předpisy a pracovními postuBOZP
py při obsluze, běžné údržbě a
 bezpečnost technických zaříze-

Hodiny

Průřezové téma
Projekty
Poznámky

6
Člověk a svět práce
Dodržování předpisů OBZP
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čištění strojů a zařízení
 uvést povinnosti pracovníka i
zaměstnavatele v případě pracovního úrazu
 znát zásady bezpečné práce na
elektrických zařízeních
 uvést do provozu sestavu elektrických nebo elektronických
zařízení
 provést servis, opravy a provozní měření sestav elektrických a elektronických zařízení
 pracovat v týmu i samostatně a
podílet se na realizaci pracovních činností
4. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 70 (35)
Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 uvést základní bezpečnostní
požadavky při práci se stroji a
zařízeními na pracovišti a dbát
na jejich dodržování
 postupovat
v
souladu
s předpisy a pracovními postupy při obsluze, běžné údržbě a
čištění strojů a zařízení
 uvést povinnosti pracovníka i
zaměstnavatele v případě pracovního úrazu
 znát zásady bezpečné práce na
elektrických zařízeních
Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 obsluhovat elektrická a elektronická zařízení při kusové a
sériové výrobě
 provádět kontrolu hotových zařízení
 pracovat v týmu i samostatně a
podílet se na realizaci pracovních činností

ní

Práce na pracovišti

64

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

6

Práce na pracovišti


64

Člověk a svět prácepracovní smlouva a
práva, povinnosti
uchazeče a nového
zaměstnavatele

Člověk a svět práce
Dodržování předpisů OBZP

Člověk a svět prácepracovní smlouva a
práva, povinnosti
uchazeče a nového
zaměstnavatele
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Dodatek k ŠVP – č.j. ISŠ/0755/2013 ze dne 1. 2. 2014
Protokol o změnách
V souvislosti s novelizací Občanského zákoníku, Zákona o obchodních korporacích a novelizaci daňové soustavy k 1. 1. 2014 byla aktualizována učební osnova předmětu Ekonomika.
Platnost původního Školního vzdělávacího programu byla ukončena k 31.1.2014.
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Ekonomika
Celková hodinová dotace 0 – 0 – 2 - 1
Platí od: 1. 2. 2014
Ukončení platnosti:
Obecný cíl
Cílem předmětu je poskytnout žákům základní znalosti v oblasti ekonomiky, které jsou nezbytné pro jejich další
pracovní i osobní život a seznámit je se základními principy soukromého podnikání. Žáci získávají znalosti o
principech fungování tržní ekonomiky, právních formách podnikání, založení podniku, majetku podniku a jeho
hospodaření. Dále se seznámí s problematikou peněz, mezd, pracovněprávních vztahů a hledání zaměstnání.
Získávají základní orientaci v daňové soustavě, zdravotním a sociálním pojištění a vedou daňovou evidenci.
Seznámí se ze základy marketingu a managementu a naučí se porozumět aplikaci těchto nástrojů v praxi. Seznámí se ze základními produkty finančního trhu a naučí orientovat v investicích. Porozumí fungování národního
hospodářství a EU.
Oblast je propojena s průřezovým tématem člověk a svět práce.
Charakteristika učiva
Žáci jsou vhodnými metodami vedeni k osvojení základních principů tržní ekonomiky. Naučí se vyhledávat
potřebné informace týkající se založení a fungování firmy, jednat s úřady a zvládat vyplňování jednoduchých
formulářů v souvislosti s jejich zařazením do pracovního procesu nebo individuálního podnikání.
Cíle Vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Vzdělání směřuje k tomu, aby žáci dovedli
porozumět základním ekonomické pojmům
 orientovat se v ekonomických souvislostech a osvojili si ekonomický způsob myšlení.
 být připraveni na možnost samostatného podnikání v oboru
 využít poznatky o možnostech podnikání v oboru a o povinnostech podnikatele
 využít základní znalosti o hospodaření podniku, naučili se vypočítat mzdy a pojištění, zorientovali se v daňové soustavě
 využít znalosti marketingu a managementu při provozu hospodářských subjektů různých úrovní
 umět se orientovat na finančním trhu
 porozumět fungování národního hospodářství a EU
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Po skončení každého tematického celku je prováděno hodnocení písemnou formou, ústním zkoušením nebo
formou didaktických testů. Písemné testy jsou hodnoceny bodově a následně jsou body převedeny na známky dle
pravidel hodnocení prospěchu a chování.
Největší důraz je kladen na schopnost praktického využití získaných poznatků, což je ověřováno sestavováním
jednoduchých písemností, souvisejících se zaměstnáním a podnikáním.
Pojetí výuky
Úkolem předmětu je žákům přiblížit fungování tržní ekonomiky a připravit je na samostatné rozhodování a
schopnost orientovat v ekonomických záležitost v jejich budoucím soukromém i pracovním životě.
Metodika výuky
Výklad učitele, využití informací na internetu, hry, vyplňování formulářů a sestavování písemností – žádost o
místo, životopis, osobní dotazník, žádost o výpis z rejstříku trestů, žádost o živnostenský list.
Výuka je doplněna o návštěvu úřadu práce, spojeného s přednáškou, návštěvu některé finanční instituce a příležitostné přednášky související s podstatou tohoto předmětu.
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikací průřezových témat
V rámci předmětu jsou rozvíjeny tyto klíčové kompetence:
 komunikativní kompetence – vzdělávání směřuje k tomu, aby absolvent byl schopen vhodně se vyjadřovat
při jednání se zaměstnavatelem a úřady a dokázal věcně správně a srozumitelně zpracovávat pracovní písemnosti a další písemnosti související s podnikáním.
 personální a sociální kompetence – vzdělávání směřuje k tomu, aby si absolvent uvědomoval vlastní přednosti a meze při hledání uplatnění na trhu práce, aby dokázal naplánovat svoji pracovní kariéru a další aktivity týkající se podnikání podle svých schopností, dovedností a vlastností.
 kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám – vzdělávání směřuje k tomu, aby absolvent získal pozitivní vztah k práci, uvědomil si dopad nezaměstnanosti na jedince i společnost, měl přehled
o pracovních příležitostech v oboru, znal práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů a měl základní
znalosti a dovednosti pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit.
Předmět přispívá k rozvoji těchto průřezových témat:
 Člověk a životní prostředí
 Občan v demokratické společnosti
 Člověk a svět práce
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Vzdělávací obsah
3. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 66 (2)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Počet
hodin

Průřezové téma
Projekty
Poznámky

Žák je veden k tomu, aby byl schopen
Úvodní hodina


 používat a aplikovat základní
ekonomické pojmy
 na příkladu popsat fungování
tržního mechanismu
 posoudit vliv ceny na nabídku
a poptávku
 vyjádřit formou grafu určení
rovnovážné ceny
 stanovit cenu jako součet nákladů, zisku a DPH a vysvětlit,
jak se cena liší podle zákazníků, místa a období
 rozpoznat běžné cenové triky a
klamavé nabídky
 vysvětlit, co má vliv na cenu
zboží

 charakterizovat hlavní znaky
podnikání a znát jeho právní
formy
 vytvořit jednoduchý podnikatelský záměr a zakladatelský
rozpočet
 posoudit vhodné formy podnikání pro obor
 na příkladu popsat základní
povinnosti podnikatele vůči
státu
 umět se orientovat ve způsobech ukončení podnikání

 orientovat se v zákonné úpravě
mezd
 provádět mzdové výpočty
 charakterizovat a vypočítat zákonné odvody
 vypočítat sociální a zdravotní
pojištění


 orientovat se v účetní evidenci
majetku
 rozlišit jednotlivé druhy majetku
 rozlišit jednotlivé druhy nákladů a výnosů
 řešit jednoduché výpočty vý-

1

Základní ekonomické pojmy.
Podstata fungování tržní
ekonomiky.
Potřeby, statky, služby, spotřeba, životní úroveň
Výroba, výrobní faktory, hospodářský cyklus, hospodářský
proces.
Trh, tržní subjekty, nabídka,
poptávka, zboží, cena

12

Podnikání, podnikatel
Podnikání, právní formy
Podnikatelský záměr
Podnikání podle Zákona o
obchodních korporacích
Podnikání v rámci EU

18

Mzdy a zákonné odvody
Mzdová soustava
Složky mzdy, mzdové předpisy
Daně z příjmu
Systém sociálního a zdravotního pojištění

15

Podnik, majetek podniku a
hospodaření podniku
Struktura majetku
Dlouhodobý majetek
Oběžný majetek
Náklady
Výnosy
Výsledek hospodaření podniku
Druhy škod a možnosti před-

20

Člověk a životní prostředí

Člověk a svět práce

Člověk v demokratické
společnosti
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sledku hospodaření
 řešit jednoduché kalkulace ceny
 na příkladech vysvětlit a porovnat druhy odpovědnosti za
škody ze strany zaměstnance a
zaměstnavatele
 aplikovat jednoduché nástroje
marketingu v oboru
 charakterizovat části procesu
řízení a jejich funkcí

cházení škodám
Odpovědnost zaměstnance a
zaměstnavatele za škody
Marketing
Management

Vzdělávací obsah
4. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 32(1)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Počet
hodin

Průřezové téma
Projekty
Poznámky

Žák je veden k tomu, aby byl schopen
Úvodní hodina


 orientovat se v soustavě daní,
v registraci k daním
 vyhotovit daňové přiznání
 rozlišit princip daní přímých a
nepřímých
 vést daňovou evidenci pro
plátce a neplátce DPH
 orientovat se v platebním styku
a směně peněz podle kurzovního lístku;
 charakterizuje peníze a jednotlivé cenné papíry
 charakterizovat finanční trh a
jeho jednotlivé subjekty
 řešit jednoduché příklady výpočtu daně z přidané hodnoty a
daně z příjmu
 používat nejběžnější platební
nástroje
 orientovat se v produktech pojišťovacího trhu a vybrat nejvýhodnější pojistný produkt s
ohledem na své potřeby
 vysvětlit způsoby stanovení
úrokových sazeb a rozdíl mezi
úrokovou sazbou a RPSN

 vysvětlit význam ukazatelů
vývoje národního hospodářství
ve vztahu k oboru
 objasnit příčiny a druhy nezaměstnanosti
 vysvětlit podstatu inflace a její
důsledky na finanční situaci
obyvatel a na příkladu ukáže
jak se bránit jejím nepříznivým

1

Daňová soustava a finanční
trh
Přímé a nepřímé daně
Daňová evidence
Peníze
Platební styk v národní a zahraniční měně
Finanční trh
Cenné papíry
Úroková míra

16

Národní hospodářství a EU
Struktura národního hospodářství
Činitelé ovlivňující úroveň
národního hospodářství
Hrubý domácí produkt
Nezaměstnanost
Inflace
Platební bilance
Státní rozpočet

15
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důsledkům
 srovnat úlohu malých a velkých podniků v ekonomice
 vysvětlit příjmy a výdaje státního rozpočtu
 chápat podstatu a důležitost
ekonomické integrace
 zhodnotit ekonomický dopad
členství v EU

Evropská unie

