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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:

Gastronomie

Kód oboru a název:

65-41-L/01 Gastronomie

Stupeň vzdělání:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Délka a forma vzdělávání:

4 roky, denní studium

Platnost ŠVP:

Od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem

Pracovní uplatnění absolventa
Absolvent Školního vzdělávacího programu (dále jen ŠVP) Gastronomie je připraven pro
činnosti v hotelovém provozu ve službách cestovního ruchu ve funkci středního managamentu, v provozovnách veřejného stravování na úseku výroby i odbytu nebo v samostatné podnikatelské činnosti. Je schopen zastávat činnosti řídící, marketingové, odborné provozní a činnosti obchodně podnikatelské. Po absolvování maturitní zkoušky se může ucházet o vysokoškolské studium, především v programech zaměřených na ekonomii a management, potravinářskou technologii, hotelnictví a cestovní ruch.
Odborné kompetence absolventa
Odborné kompetence se vztahují k výkonu pracovních činností. Odvíjejí se od kvalifikačních
požadavků na výkon povolání a vyjadřují způsobilost absolventů k pracovní činnosti. Tvoří je
soubor odborných vědomostí a dovedností, postojů a hodnot požadovaných u absolventa
vzdělávacího programu Gastronomie. Znamená to, že absolventi by měli především:
a) Ovládat technologii přípravy pokrmů:
 připravovat pokrmy české kuchyně, typické pokrmy zahraničních kuchyní a pokrmy racionální výživy
 uplatňovat požadavky na kvalitu pokrmů, expedovat a uchovávat je v souladu s normami
 orientovat se v sortimentu potravin a nápojů a jejich gastronomické využitelnosti
 bezpečně používat a udržovat technická a technologická zařízení v gastronomickém provozu
 dbát na dodržování hygienických předpisů
b) Ovládat techniku odbytu:
 ovládat druhy a techniku odbytu a způsoby obsluhy
 používat vhodné formy obsluhy a inventář podle prostředí a charakteru společenské příležitosti
 společensky vystupovat a komunikovat s hosty v mateřském i cizím jazyce, jednat profesionálně
 dbát na estetiku svého zevnějšku, pracovního prostředí a pracovních činností
-9-
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c) Vykonávat řídící činnosti ve stravovacím provozu:
 sestavovat jídelní lístky a menu podle gastronomických pravidel
 organizovat a koordinovat činnosti pracovních týmů ve výrobě a odbytu
 organizačně zajišťovat přípravu, průběh a ukončení gastronomických akcí a předpisy požární ochrany
Klíčové kompetence absolventa
Jedná se o soubor schopností, znalostí a postojů, které jsou obecně přenositelné a které potřebuje člověk, aby mohl žít v současném světě. Jsou využívány v osobním, ale i v pracovním
životě, pomáhají k lepší zaměstnanosti absolventů, jsou významné pro jejich celoživotní
vzdělávání. Podílí se na nich všeobecné i odborné vzdělávání. K naplnění těchto záměrů a
předpokladů by měli absolventi zejména:
 mít osvojeny principy sociální komunikace
 kriticky hodnotit své osobní dispozice, uvědomovat si své vlastní přednosti, meze i nedostatky
 dále se vzdělávat, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj
 pracovat samostatně i v týmu
 umět využívat prostředky informačních komunikačních technologií
 aktivně komunikovat ve dvou cizích jazycích
 uvažovat i jednat v souladu s ekonomickými a environmentálními principy
 znát práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů
 dodržovat zásady a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce
Kompetence k učení
Absolvent je vzděláván tak, aby si osvojil schopnost efektivně se učit s využitím různých
technik učení, čerpat z dostupných informačních zdrojů a aktivně informace vyhledávat,
vnímat, zpracovávat a kriticky hodnotit.
Svým pozitivním přístupem k učení má otevřenou cestu k dalšímu vzdělávání ve svém oboru.
Kompetence k řešení problémů
Absolvent je na základě získaných vědomostí a zkušeností schopen samostatně nebo aktivně
v týmu řešit problémy, které souvisí s pracovními činnostmi a běžným životem. Pro řešení
dovede využít vzorové i alternativní postupy, analyzovat příčiny a také objektivně vyhodnotit
vlastní schopnosti pro danou situaci.
Komunikativní kompetence
Výuka bude orientována na osvojení potřebných recepčních (četba, poslech) i produktivních
(mluvený a psaný projev) komunikativních kompetencí tak, aby absolvent byl schopen:
 pracovat se slovníkem v knižní i elektronické podobě, aplikovat odborné slovníky, aktivně
používat monolinguální slovník při vyhledávání vhodných výrazů při produkci textu
 zvládnout hlavní strategie efektivního čtení českého a přiměřeně náročného cizojazyčného
textu a pracovat s ním, rozpoznat v náročném cizojazyčném textu všechny potřebné infor-
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mace a přeložit přiměřeně náročný text z příslušného cizího jazyka (u druhého jazyka
zvládnout práci s přiměřeně zjednodušeným textem)
 porozumět projevu učitele a získat z něj relevantní informace
 samostatně bez pomoci učitele doplnit z různých zdrojů chybějící informace
 v hodinách cizích jazyků porozumět nahrávkám projevu rodilého mluvčího (u prvního jazyka na úrovni B1, u druhého jazyka na úrovni A2)
 samostatně a bez gramatických a sémantických chyb produkovat v českém i v cizím jazyce
různé typy písemných textů, správně rozpoznat charakter písemnosti a tomu uzpůsobit volbu vhodných vyjadřovacích prostředků
 verbálně komunikovat v rozsahu témat stanovených v RVP pro daný obor, orientovat se
v různých typech komunikativních situací a volit odpovídající způsob komunikace, vyjádřit komplexně a vhodným způsobem pocit, náladu, potřebu apod.
 vyjádřit svůj názor, vhodně vybírat a formulovat argumenty na jeho obhajobu, chápat protiargumenty a adekvátně jim oponovat
 řešit věcně spory bez verbálních útoků na oponenta
 při komunikaci samostatně a spolehlivě splnit potřeby budoucího zaměstnavatele bez asistence další osoby
 vyhovět požadavkům kladeným na studenty při případném zahájení vysokoškolského studia
Personální a sociální kompetence
Absolvent je přesvědčen o potřebě pečovat o svůj duševní a fyzický rozvoj v kontextu aktuálních poznatků, v souladu se společenskými a kulturními hodnotami. Dovede se adaptovat
podle svých schopností na proměnné podmínky, hodnotit své postoje a názory a současně být
sociálně a ekonomicky nezávislý. Je obeznámen s principy, jako je kooperace, tolerance a
asertivita při jednání s ostatními, je schopen naslouchat a uvažovat nad názory druhých a respektovat je.
Občanské kompetence a kulturní podvědomí
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, tzn. že absolventi dovedou:
 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
- 11 -
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 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
 seznámit se se všemi činnostmi ve stravovacích, ubytovacích zařízeních a v hotelovém
provozu
 orientovat se v cenách a v cenových předpisech ve společném stravování
 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
 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
 rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání
 dokázat vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí
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
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 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 informačních a komunikačních technologií 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.
Dovednosti získané v informačních a komunikačních technologiích umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku ve všech oblastech středního vzdělávání. Vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních technologií umožní žákovi:
 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 dosahovat větší věrohodnosti vyhledaných informací
 využívat výpočetní techniku ke zvýšení efektivnosti své pracovní činnosti a racionálnější
organizaci práce
 pochopit funkci výpočetní techniky jako prostředku simulace a modelování technologických procesů
 akceptovat nutnost respektování práv k duševnímu vlastnictví při využívání softwaru
 naučit se odpovědnému a etickému přístupu k nevhodným obsahům, které se vyskytují na
internetu či v jiných médiích
 dodržovat zásady bezpečné práce a hygieny při využívání výpočetní techniky
Způsob ukončení vzdělávání
 Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou v souladu s platnou legislativou a doloženo
vysvědčením o maturitní zkoušce. V případě, že je nezbytné postupovat podle § 67, odst.
2, věta druhá Školského zákona.
 Dokladem o získání středního vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce. Konání maturitní zkoušky se řídí Školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem.
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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:

Gastronomie

Kód oboru a název:

65-41-L/01 Gastronomie

Stupeň vzdělání:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Délka a forma vzdělávání:

4 roky, denní studium

Platnost ŠVP:

Od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem

Popis celkového pojetí vzdělávání
Vzdělávací program umožňuje získání všeobecných, teoretických i odborných gastronomických vědomostí a dovedností, je založen na propojení teoretické výuky s odborným výcvikem. Při sestavování a naplňování Školního vzdělávacího programu je respektována snaha o
vybavení absolventa takovými znalostmi, dovednostmi a postoji, které mu umožní dobré
uplatnění na trhu práce. Při sestavování obsahu vzdělávání jsou respektovány požadavky sociálních partnerů a učební plány akceptují aktuální požadavky tržního prostředí a sledují nové
trendy příslušné odbornosti.
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Informační a komunikační technologie
Ekonomika a podnikání
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Restaurační a hotelový provoz
Administrativa
Odborný výcvik
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Při výuce jsou využívány metody a formy výuky, které jsou voleny s ohledem na obsah konkrétního učiva a výsledky vzdělávání, kterých se má dosáhnout. Důraz je kladen na motivaci,
podporování samostatné práce žáků, především na osobní zodpovědnost a samostatnost,
schopnost kooperace a týmové spolupráce.
Velký důraz je kladen na vytváření mezipředmětových vazeb, které rozšiřují klíčové kompetence žáka. Součástí výuky jsou besedy s odborníky, návštěvy výstav a koncertů, odborné
exkurze, soutěže, skupinové projekty a různé formy zapojení žáků do prezentačních akcí školy či zahraniční spolupráce a výměnné stáže žáků.
Odborný výcvik umožňuje žákům využití teoretických poznatků v praxi (příprava a zajištění
rautů a banketů pořádaných různými organizacemi v regionu), ověření a rozšíření odborných
znalostí (účast na odborných soutěžích) a pěstování dovedností potřebných pro daný obor tak,
aby žák získal jistotu při provádění praktických činností, byl samostatný, dokázal prakticky
použít nabyté znalosti při řešení a plnění praktického úkolu. Žáci jsou vedeni k odpovědnosti
za plnění úkolů a kvalitu vykonané práce jednotlivce i kolektivu. Používané metody rozvíjí
komunikační dovednosti, estetické cítění, upevňování pracovních návyků. Metody odborného
výcviku jsou doplněny o návštěvy odborných pracovišť, exkurze a specializační kurzy.

Český jazyk a literatura
Anglický jazyk I. Německý jazyk I.
Německý jazyk II. Německý jazyk II.
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Marketing
Potraviny a výživa
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Administrativa
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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 (2. ročníky) a na smluvních pracovištích u právnických a fyzických osob (3. 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 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 zařazen na
konec školního roku jako souvislá dvoutýdenní odborná praxe na školních pracovištích, kde
jsou žáci prakticky seznámeni se základními pracovními operacemi výrobního a odbytového
střediska.
Ve druhém a třetím ročníku se pravidelně střídá týden teoretické výuky a týden odborného
výcviku, tím dochází k propojení teorie s praxí a aktivnímu naplňováním průřezových témat,
která jsou nedílnou součástí koncepce Školního vzdělávacího programu.
Ve čtvrtém ročníku je opět do učebního plánu zařazena souvislá odborná praxe, kterou žáci
absolvují ve 2. pololetí rozděleně do dvou projektových fází podle organizace učebního plánu
příslušného školního roku. 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.
Příslušný vyučující učitel předmětu využívá k hodnocení znalostí žáka různé druhy zkoušek písemné práce vypracované jednotlivci i výsledky skupinové práce, praktické práce nebo ústní zkoušení, prezentace projektů aj., sleduje průběžně výkon žáka, jeho aktivity při vyučování
a připravenost na vyučování.
Při klasifikaci je hodnocena ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků,
kvalita a rozsah získaných dovedností, schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti,
samostatnost při řešení teoretických a praktických úkolů, schopnost využívat a zobecňovat
zkušenosti a poznatky získané při praktických činnostech, samostatnost a tvořivost.
V předmětu Odborný výcvik se hodnotí také vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem, osvojení si praktických dovedností a návyků, využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech, aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa.
Součástí hodnocení žáků je i hodnocení chování a vystupování žáků a prezentování školy,
výsledky žáků při soutěžích, výsledky skupinových projektů apod.
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 žá-
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kům vytvářeny podmínky pro úspěšné vzdělávání a uspokojování jejich speciálních vzdělávacích potřeb.
Při plánování a realizaci vzdělávacího procesu je třeba vycházet z konkrétní identifikace a
popisu speciálních vzdělávacích potřeb žáka, odstranění, vyřešení, zjednodušení architektonických bariér, provedení potřebných úprav interiéru.
Podmínky vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním:
 uplatňovat principy diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci
činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky
 umožnit používat potřebné a dostupné kompenzační pomůcky, vhodné učebnice a učební
pomůcky přizpůsobené jeho individuálním potřebám
 uplatňovat alternativní formy komunikace - náhradní formy komunikace
 dodržovat speciálně-pedagogické zásady, respektovat individuální pracovní tempo při samostatném zpracování zadaných úkolů
 při práci se sluchově, zrakově postiženým (osvětlení, zpětná vazba, způsob výkladu) dodržovat sluchovou, zrakovou hygienu
 zabezpečovat odbornou průpravu výuky se speciálně pedagogickým přístupem, uplatňovat
odpovídající učební styl
 zohledňovat a zpřehlednit druh, stupeň a míru postižení, znevýhodnění při hodnocení výsledků
 uplatňovat zdravotní hlediska a respektovat individualitu a potřeby žáka
 podporovat nadání a talent žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 vytvářet vhodné vzdělávací nabídky
 zkvalitňovat připravenost pedagogických pracovníků pro práci se žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami
 umožňovat působení školního psychologa, výchovného poradce ve škole, druhého pedagoga ve třídě v případě potřeby a v souladu s právními předpisy
 spolupracovat se zákonnými zástupci a ostatními odborníky v rámci diagnostiky a další
pomoci u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 rozšiřovat spolupráci školy a rodičů při tvorbě koncepce a systému vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 spolupracovat s ostatními školami, které mají zkušenosti se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Podmínky vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním
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 je potřebné zabezpečit tyto podmínky:
 individuální nebo skupinovou péči
 konzultace s rodinou pro vzájemné obeznámení podmínek a možností
- 17 -
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 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 vycházet důsledně z principů individualizace a
vnitřní diferenciace pedagogicko-organizačních úprav:
 individuální vzdělávací plány
 doplnit, rozšířit, prohloubit vzdělávací obsah
 orientace na encyklopedické materiály a jejich rozšiřování
 zadávat specifické úkoly
 zapojit žáka do samostatných, rozsáhlejších prací a projektů
 účast žáka ve výuce některých předmětů ve vyšších ročnících
Realizace BOZP a požární prevence
Při zahájení studia vystavit žákovi Bezpečnostní kartu.
Při zahájení každého školního roku proškolit žáka:
 z bezpečnosti dle Zákoníku práce a školského zákona
 o evidenci úrazů
 o rozsahu a podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků
 ze zákona o požární ochraně a z vyhlášky o podmínkách požární bezpečnosti
 ze směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků
 z bezpečnosti a organizace práce v tělesné výchově
V průběhu celého studia proškolovat žáka:
 o bezpečnosti práce a požární ochrany na odborných pracovištích
 o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při činnostech v tělesné výchově
 o bezpečnosti při školních akcích
 o bezpečnosti o prázdninách
Provést zápis o provedení proškolení:
 při zahájení školního roku do třídní knihy
 při zahájení výuky na odborném pracovišti do deníku
 v průběhu studia do Bezpečnostní karty
Podmínky pro přijímání ke vzdělávání:
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 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 kompetentní příslušný registrující
praktický lékař)
Konkrétní podmínky jsou každoročně aktualizovány a jsou zveřejněny na veřejně přístupném
místě a způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Zdravotní způsobilost
Žák musí splnit podmínky zdravotní způsobilosti uchazečů o studium daného oboru stanovených vládním nařízením.
Vystavení zdravotního průkazu pracovníka v potravinářství.
Dobrý zdravotní stav dle posouzení příslušného registrujícího praktického lékaře, zejména
vylučující:
 prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky) v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta
druhá školského zákona
 přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování
 prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji,
nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona
 nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu v případě, že je nezbytné postupovat podle
§ 67 odst. 2 věta druhá školského zákona
Způsob ukončení vzdělávání
 Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou v souladu s platnou legislativou a doloženo
vysvědčením o maturitní zkoušce. V případě, že je nezbytné postupovat podle § 67, odst.
2, věta druhá Školského zákona.
 Dokladem o získání středního vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce. Konání maturitní zkoušky se řídí Školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem.
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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:

Gastronomie

Kód oboru a název:

65-41-L/01 Gastronomie

Stupeň vzdělání:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Délka a forma vzdělávání:

4 roky, denní studium

Platnost ŠVP:

Od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem

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

65-41-L/01 Gastronomie
Gastronomie
4 roky, denní studium
Od: 1. 9. 2009
31. 8. 2009
Počet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník
3
3
2
2
1
2
2
3
2
2
3
2
2
2
1
2
-

Povinné vyučovací předměty
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk I. Německý jazyk I.
Anglický jazyk II. Německý jazyk II.
Dějepis
Občanská nauka
Chemie
Ekologie
Matematika
Tělesná výchova
Informační a komunikační technologie
Ekonomika a podnikání
Marketing
Potraviny a výživa
Technologie
Stolničení
Restaurační a hotelový provoz
Administrativa
Odborný výcvik

Celkem
Nepovinné vyučovací předměty
Projektové řízení

2. ročník
2
2
1
1
2
2
2
2
1
1
1
17

3. ročník
3
3
1
2
2
1,5
1,5
1,5
1,5
17

4. ročník
3
4
2
1
3
2
2
3
1,5
4,5
3,5
3,5
1
-

Celkem
11
12
6
2
3
2
2
10
8
6
9,5
1,5
9
8
8
2
2
34

34

34

34

34

136

-

-

1

-

1

Přehled využití týdnů ve školním roce

Činnost

Počet týdnů
1. ročník
2. ročník

Vyučování dle rozpisu učiva
Sportovní výcvikový kurz
Projektový týden

33
1
-
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33
-

3. ročník

4. ročník

33
1
1

32
-
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Odborná praxe
Maturitní zkouška
Časová rezerva (opakování učiva, exkurze,
výchovně-vzdělávací akce)
Celkem

2
-

-

-

3
2

4

7

5

0

40

40

40

37

POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU
 V 1. ročníku:

1 týden zimní výcvikový kurz

 V 1. ročníku:

2 týdny souvislá odborná praxe (červen)

 Ve 3. ročníku:1 týden letní výcvikový kurz (první polovina září)
 Ve 4. ročníku:

3 týdny souvislá praxe (1 týden v 1. pololetí a 2 týdny ve 2. pololetí)

 Průřezová témata jsou integrována ve vyučovacích předmětech
 Nepovinný předmět Projektové řízení je zařazen do 3. ročníku
 Předmět Anglický jazyk I, Německý jazyk I navazuje na předchozí vzdělání
 Předmět Anglický jazyk II, Německý jazyk II je novým jazykem a učí se od základů
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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:

Gastronomie

Kód oboru a název:

65-41-L/01 Gastronomie

Stupeň vzdělání:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Délka a forma vzdělávání:

4 roky, denní studium

Platnost ŠVP:

Od 1. 9. 2009 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
65-41-L/01 Gastronomie
Gastronomie
ŠVP
Minimální počet
hodin
týdně

Jazykové vzdělávání :
český jazyk

Vyučovací předmět

160

16

512

Společenskovědní vzdělávání

5

160

Přírodovědné vzdělávání

4

128

Matematické vzdělávání
Estetické vzdělávání
Vzdělávání pro zdraví
Vzdělávání v informačních
a komunikačních technologiích

8
5
8

256
160
256

4

128

10

320

8

256

cizí jazyk

Ekonomické vzdělávání
Výživa

Výroba a odbyt v gastronomii
Komunikace ve službách

Disponibilní hodiny

Celkem dle RVP

25

800

3

96

27

128

týdně

celkem
5

Počet vyučovacích hodin

Český jazyk a literatura
Anglický jazyk I, II
Německý jazyk I, II
Občanská nauka
Dějepis
Chemie
Ekologie
Matematika
Český jazyk a literatura
Tělesná výchova
Informační a komunikační
technologie

Využití
disponibilních hodin
celkem
a navýšení

5

164

18

588

3
2
2
2
10
5,5
8

98
66
66
66
327
179,5
262

6

196

2

Ekonomika a podnikání
Marketing
Technologie
Potraviny a výživa
Stolničení
Restaurační a hotelový
provoz

9,5
1,5
8
9
6

310,5
48
260,5
292,5
194,5

1

2

65

Odborný výcvik

34

1122

9

Administrativa
Stolničení
Český jazyk a literatura

2
2
0,5

66
66
16,5

1,5

2

2
0,5

17

864

4096

Celkem dle ŠVP
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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:

Gastronomie

Kód oboru a název:

65-41-L/01 Gastronomie

Stupeň vzdělání:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Délka a forma vzdělávání:

4 roky, denní studium

Platnost ŠVP:

Od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem

Český jazyk a literatura
Celková hodinová dotace: 3 – 2 – 3 - 3
Platí od: 1. 9. 2009
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 2 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, literárněteoretické 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
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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

Počet
hodin

Učivo

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

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
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orientovat se v soustavě jazyků
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

pravopisu
Ortografické normy
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
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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

Počet
hodin

Učivo

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

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
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 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

Projekt: Odborné
časopisy

33

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

Učivo

Hodiny

Úvod do předmětu
- 27 -
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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
zdrojů
 samostatně zpracovávat infor-

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

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
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mace
 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
představitele jednotlivých proudů a zemí a jejich hlavní díla
 definovat základní historické

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
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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

Počet
hodin

Učivo

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

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

Práce s textem a získávání informací
Zpracovávání informací z textu
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5
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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
 orientovat se v nabídce kulturních institucí, znát jejich funkci
 být připraven na různé společen-

Orientace v textu
Zpětná reprodukce textu
Práce s příručkami

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
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ské 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 tematické celky k maturitní zkoušce

Anglický jazyk I
Celková hodinová dotace: 3 – 2 – 3 - 4
Platí od : 1. 9. 2009
Ukončení platnosti: 31. 8. 2012
Obecný cíl
Tato učební osnova bude sloužit pro výuku anglického jazyka pro žáky, kteří se tomuto jazyku učili na základní škole a u kterých se předpokládá alespoň omezená vstupní úroveň znalostí. Navazuje 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 65-41-L/01 Gastronomie, 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
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 probíhat podle Hodnocení výsledků vzdělávání žáků. 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 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.
Ověřování znalostí bude plnit nejen hodnotící, ale i diagnostickou funkci a učiteli poskytne komplexní přehled
o celkovém zvládnutí učiva ve třídě, a tím i podklady pro další práci.
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Pojetí výuky
Předmět Anglický jazyk I 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
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)
Počet
hodin

Výsledky vzdělávání

Učivo

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 byd-

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
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Průřezové téma
Projekty
Poznámky
Informační a komunikační
technologie
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
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lí, 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
 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 čís-

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
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lovek
 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
 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

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

Odborná konverzační té- 35 -
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 představit pracoviště odborného výcviku

mata
Vybavení pracoviště odborného výcviku

13

Člověk a svět práce

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

Počet
hodin

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
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Projekty
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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
 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

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
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 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

8

Člověk a svět práce

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
 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 označu-

43
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

- 38 -

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

Školní vzdělávací program – Gastronomie
















jící 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 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

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
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), pří- 39 -
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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

slovce určitosti

Odborná konverzační témata
Perspektivy studovaného
oboru

13

Člověk a svět práce

Vzdělávací obsah
4. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 128 (4)
Výsledky vzdělávání
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
textům v rozsahu daných témat
 reprodukovat příběh imigranta

Počet
hodin

Učivo
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 a
nechtěl udělat
Skotsko, fakta, zajímavosti
Celebrity a jejich život
Výjimečné osobnosti
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 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

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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to, managed to a jejich záporné tvary
použít minulý čas průběhový
tvořit otázky a zápory
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

20

Člověk a svět práce
Informační a komunikační
technologie

Anglický jazyk II
Celková hodinová dotace: 2 – 1 – 1 - 2
Platí od: 1. 9. 2009
Ukončení platnosti: 31. 8. 2013
Obecný cíl
Tato učební osnova bude sloužit pro výuku anglického jazyka pro žáky, kteří se tomuto jazyku neučili na základní škole a u kterých se nepředpokládá ani omezená vstupní úroveň znalostí. Hlavním cílem výuky je dosažení výstupní úrovně znalostí A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Charakteristika učiva
Vychází z RVP 65-41-L/01 Gastronomie, 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
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
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 podporovat žáky v hledání místa ve společnosti, v osvojování sociálních dovedností
Hodnocení výsledků žáků
Hodnocení žáků bude probíhat podle Hodnocení výsledků vzdělávání žáků . 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, 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.
Ověřování znalostí bude plnit nejen hodnotící, ale i diagnostickou funkci a učiteli poskytne komplexní přehled
o celkovém zvládnutí učiva ve třídě, a tím i podklady pro další práci.
Pojetí výuky
Předmět Anglický jazyk II 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
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) – 66 (2)
Výsledky vzdělávání

Počet
hodin

Učivo

Žák je veden k tomu, aby byl
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Poznámky
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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
 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

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

30

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

30
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 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
 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 množ-

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
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ného 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
 představit pracoviště odborného výcviku

Odborná konverzační témata
Vybavení pracoviště odborného výcviku

6

Člověk a svět práce

Vzdělávací obsah
2. ročník
Počet hodin za rok (týden) - 33 (1)
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
 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
 používat u substantiv obraty
pro vyjádření počitatelnosti a

Počet
hodin

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

15

Průřezové téma
Projekty
Poznámky
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Projekt: Místo bydliště

Jazykové prostředky
Počitatelnost a nepočitatelnost podstatných
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nepočitatelnosti
 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 tvary slovesa 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
 popsat činnost na pracovišti
odborného výcviku
 zhodnotit a popsat výsledky
práce

jmen, How much?/How
many?, použití some, any,
no, a lot of, too much/many,
a little, a few, not enough
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

Odborná konverzační témata
Činnost na pracovišti odborného výcviku

3

Člověk a svět práce

Vzdělávací obsah
3. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 33 (1)
Žák je veden k tomu, aby byl
schopen:
 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

Běžná konverzační témata
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
Města
Oblečení, móda
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 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
 ovládat minulý čas, vyjádřit
ukončený
děj
a
stav
v minulosti
 vytvořit minulé časy sloves
pravidelných i nepravidelných
 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 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,

Jazykové prostředky
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
2. stupeň přídavných jmen
3. stupeň přídavných jmen
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dávat příkazy či vysvětlit
cestu
 ovládat pravidla pro tvoření
druhého a třetího stupně adjektiv
 používat nepravidelné stupňování adjektiv good a bad
 správně vyslovit druhý a třetí
stupeň přídavných jmen
 popsat možnosti uplatnění ve
zvoleném oboru
 požádat písemně o místo

Odborná konverzační témata
Perspektivy studovaného
oboru

3

Člověk a svět práce

Vzdělávací obsah
4. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 64 (2)
Výsledky vzdělávání
Žák je veden k tomu, aby byl
schopen:
 hovořit o svých zážitcích z
cest
 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
 vytvořit slovesné fráze be
going to při vyjádření budoucnosti

Počet
hodin

Učivo
Běžná konverzační témata
Příběhy z cest a z dovolené
Počasí
Slavní lidé a sláva
Nepříjemné životní situace
Zařízení bytu, nábytek

30

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

Jazykové prostředky
Budoucnost be going to a
přítomný průběhový čas při
vyjádření plánované budouc- 49 -
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 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 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
 popsat vybrané pracovní postupy

nosti
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
větách s just, already, yet
Použití Shall I/Shall we/I
will

Odborná konverzační témata
Popis pracovních postupů ve
zvoleném oboru

Německý jazyk I
Celková hodinová dotace: 3 – 2 – 3 - 4
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Platí od : 1. 9. 2009
Ukončení platnosti: 31. 8. 2012
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. Navazuje 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 65-41-L/01 Gastronomie, 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 probíhat podle Hodnocení výsledků vzdělávání žáků . 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 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.
Ověřování znalostí bude plnit nejen hodnotící, ale i diagnostickou funkci a učiteli poskytne komplexní přehled o
celkovém zvládnutí učiva ve třídě, a tím i podklady pro další práci.
Pojetí výuky
Předmět Německý jazyk I 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
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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 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
české 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 přídavné 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

Počet
hodin

Učivo
Jazykové prostředky
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 podstatných
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
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 orientovat se v tvoření množného čísla podstatných jmen
v 1. pádu
 časovat slabá i silná slovesa v
jednotném a množném čísle
 aplikovat podstatná 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
 objednat v kavárně a zaplatit
 sdělit, co mu chutná a co ne
 sestavit nákupní lístek

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
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Informační a komunikační technologie
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Občan v demokratické
společnosti
Projekt: Náš dům/byt
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 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 zařízení a základního vybavení
odborných učeben

Odborná konverzační témata
Základní vybavení odborného
výcviku, restaurace, kuchyně

20

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

Vzdělávací obsah
2. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 66 (2)
Průřezové téma
Projekty
Poznámky

Počet
hodin

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 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
 vyjmenovat dny v týdnu, mě-

Jazykové prostředky
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
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síce, roční období a použít je s
odpovídající předložkou
znát názvy největších měst a
zemí z německy mluvícího
prostoru a použít je s odpovídající předložkou, rozlišovat a
aktivně 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
znát 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

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

Běžná konverzační témata
Nemoci a zdraví
Všední den
Orientace ve městě - orientace
v plánu města
Dotazy na ulici v neznámém
městě, popis cesty
Berlín
Nakupování a dárky
Německý jazyk a německá
kultura
Německy mluvící země
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Informační a komunikační technologie
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Občan v demokratické
společnosti
Projekt: Zdravý životní
styl, zdravá výživa
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 používat základní slovní zásobu, frazeologii, která je potřebná při komunikaci s hosty
 reagovat na přání, nabídku, výtku ze strany hosta

Odborná konverzační témata
Jazykové vybavení číšníka

14

Člověk a svět práce
Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické
Společnosti
Projekt: Sestavení programu oslavy (svatební,
narozeninové, apod.),
vytvoření reprezentativní
pozvánky v elektronické a
tištěné podobě

Vzdělávací obsah
3. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 99 (3)
Průřezové téma
Projekty
Poznámky
Informační a komunikační technologie

Počet
hodin

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 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
 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 modálních
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

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, deshalb
Spojky trotzdem a obwohl
Řadové číslovky, datum
Zvratná slovesa se zájmenem
se
Slovesné rekce
Zájmenná příslovce
Vyjádření podmiňovacího
způsobu
Užití podmiňovacího způsobu
Skloňování stupňovaných
přídavných 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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 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 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 vzta-

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
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hu 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

 zvládnout slovní zásobu potřebnou pro obstarání a prezentaci potravinářských výrobků,
prezentovat recept, informovat
o jídlech a nápojích

Doprava, automobilový průmysl
Práce na směny
Rodina a výchova

Odborná konverzační témata
Jazykové vybavení kuchaře

20

Projekt: Připravit prezentaci slavnostního oběda
s popisem jídel a nápojů
Informační komunikační
technologie
Člověk a svět práce

Vzdělávací obsah
4. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 128 (4)
Průřezové téma
Projekty
Poznámky

Počet
hodin

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 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

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 přídavných
a podstatných jmen
Slabé skloňování podstatných
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
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 ovládat předložky s 2. pádem
 používat předložky s časem
 znát základní předložkové
vazby
 pochopit skloňování slabých
podstatných 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
správně určit jejich postavení
ve větě
 přečíst a správně vyjádřit časové údaje
 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
 orientovat se 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
 říci, co vše je třeba 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 historic-

Věty časové – bevor

Běžná konverzační témata
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

- 59 -

52

Informační a komunikační technologie
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Občan v demokratické
společnosti
Projekt: Ochrana ŽP

Školní vzdělávací program – Gastronomie







kých událostích 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
dovést vyhledat žádané 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

 pojmenovat a charakterizovat
veškeré typy restauračních a
ubytovacích zařízení, používat
slovní
zásobu
potřebnou
z pozice obsluhujícího personálu a zákazníků

Odborná konverzační témata
Gastronomie a hotelnictví
v České republice

24

Informační a komunikační technologie
Člověk a svět práce
Projekt: Vytvoření a prezentace informačního
letáku soukromé restaurace

Německý jazyk II
Celková hodinová dotace: 2 – 1 – 1 - 2
Platí od: 1. 9. 2009
Ukončení platnosti: 31. 8. 2013
Obecný cíl
Tato učební osnova bude sloužit pro výuku německého jazyka pro žáky, kteří se tomuto jazyku neučili na
základní škole a u kterých se nepředpokládá ani omezená vstupní úroveň znalostí. Hlavním cílem výuky je dosažení výstupní úrovně znalostí A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Charakteristika učiva
Vychází z RVP 65-41-L/01 Gastronomie, Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce.
Obsah učiva v předmětu Německý jazyk II 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 probíhat podle Hodnocení výsledků vzdělávání žáků . 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, využívaným při mezinárodně uznaných jazykových
zkouškách a při připravovaných státních maturitních zkouškách. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
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budou hodnoceni podle doporučení pověřeného psychologa, speciálního pedagoga, eventuálně lékaře a v souladu
s platnými předpisy.
Ověřování znalostí bude plnit nejen hodnotící, ale i diagnostickou funkci a učiteli poskytne komplexní přehled o
celkovém zvládnutí učiva ve třídě, a tím i podklady pro další práci.
Pojetí výuky
Předmět Německý jazyk II 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
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) – 66 (2)
Počet
hodin

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 používat slovesa ve správných
tvarech, aplikovat systém časování na různá slovesa
 vytvářet doplňující otázky a
odpovídat na ně
 zdvořile komunikovat se svým
protějškem
 použít slovesa haben, sein
 rozlišit sémantický a morfo-

Jazykové prostředky
Základní pravidla výslovnosti
v německém jazyce
Časování slabých sloves
v přítomném čase
Doplňující otázka
Vykání
Slovesa haben a sein
v přítomném čase
Člen
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logický význam určitého, neurčitého a nulového členu, používat členy aktivně v hovoru
aplikovat přídavná jména
v kongruenci s přísudkem, respektovat rozdíly s ČJ
bezchybně sestavit oznamovací větu
odlišit oznamovací a tázací větu
vytvořit zdvořilý rozkaz
tvořit otázky se zájmeny wer a
was, odpovědět na ně
vyskloňovat podstatné jméno a
rozeznat pád, chápat rozdíly s
češtinou
napočítat do 20 a vhodně číslovky uplatňovat, rozumět jim
v hovoru
podat a přijmout informace o
ceně
převést slovesa s pravidelnými
tvary v přítomném čase do imperativu, reagovat na pokyny
odpovědět záporně na otázku a
rozlišovat významy záporek
nein, nicht a kein
rozumět významu přivlastňovacích zájmen, vyskloňovat
je
dosadit v němčině tvary, které
nahrazují české zájmeno svůj
ovládat tvary osobních zájmen
v 1., 3. a 4. pádě
časovat sloveso können a tvořit větný rámec
časovat
sloveso
mögen
v konjunktivu préterita a tvořit
větný rámec
zvládnout základní předložky
s dativem, správně je spojit
s podstatným jménem
odvodit od názvu města přídavné jméno a použít ho
v konverzaci
rozlišit u těchto předložek užití
3. a 4. pádu, užít je
v obvyklých konverzačních situacích
vyčasovat slovesa s nepravidelnými tvary v přítomném
čase
pochopit specifický význam
obratu es gibt, aktivně ho používat v komunikaci
zjistit, kolik je hodin, tvořit časové údaje, rozlišit význam
slov Stunde a Uhr

Přídavné jméno v přísudku
Slovosled v oznamovací větě
Zjišťovací otázka
Rozkazovací věta
Wer, was
Podstatná jména v JČ
Číslovky 1-20
Cena
Rozkazovací způsob
Zápor
Přivlastňovací zájmena
Vyjádření „svůj“
Osobní zájmena
Sloveso „können“
Tvar „ich möchte“
Předložky s dativem
Přídavná jména s koncovkou
–er
Předložky se 3. a 4. pádem
Silná slovesa v přítomném
čase
Vazba „es gibt“
Časové údaje
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 rozumět psaným a mluveným
textům v rozsahu daných témat
 vyjádřit, co kdo dělá
 charakterizovat členy rodiny,
vyjmenovat je, rozlišovat příbuzenské vztahy
 říci, co kdy bude dělat
 popsat odeslání dopisu, balíku
 požádat o jídelní lístek, vybrat
jídlo a nápoj, objednat, doporučit hostům vhodné jídlo, zaplatit, poděkovat
 říci, co bude dělat večer
 rozdělit záliby dle kategorií,
popsat své záliby, říci, co ho
nebaví
 znát naše a německá národní
jídla
 popsat lokalitu, popsat dům,
byt a jednotlivé pokoje
 objednat pokoj, popsat hotel,
hrát úlohu recepčního
 popsat části dne, rozlišit činnosti ve všední den a o víkendu
 napsat jednoduchý dopis příteli, použít vhodné oslovení, rozloučení
 v základních situacích použít
slovní zásobu týkající se zařízení a základního vybavení
odborných učeben a pohostinských zařízení

Běžná konverzační témata
Činnosti
Rodina
Denní plán
Pošta
Návštěva restaurace
Plán na večer
Koníčky, zájmy
Národní jídla
Bydlení
V hotelu
Denní program
Dopis

28

Odborná konverzační témata
Základní vybavení odborného
výcviku, restaurace

10

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

Člověk a svět práce
Občan v demokratické
společnosti
Informační a komunikační technologie
Projekt: Typy pohostinských zařízení

Vzdělávací obsah
2. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 33 (1)
Průřezové téma
Projekty
Poznámky

Počet
hodin

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 dosadit za předložky podstatné
jméno
 vyjádřit větu se všeobecným
podmětem man, uvědomovat
si její význam
 rozeznat předložku se 4. pádem, spojit ji s podstatným
jménem
 časovat způsobová slovesa a
použít je ve větném rámci, rozlišovat významy sollen/haben
a können/kennen

Jazykové prostředky
„Man“
Předložky s akuzativem
Způsobová slovesa a sloveso
„wissen“
Podstatná jména v plurálu
Přivlastňovací zájmena
v plurálu
Souvětí souřadné
Slovesné předpony
Číslovky 20-1000
Imperativ slovesa „sein“
Množné číslo podstatných
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 uvědomovat si hlavní principy
odvozování množného čísla,
skloňovat podstatná jména
v množném čísle
 skloňovat podstatná jména
v množném čísle ve spojení s
přivlastňovacími zájmeny
 používat souřadná souvětí po
spojkách s přímým a s nepřímým slovosledem
 využít poznatky o odlučitelných a neodlučitelných předponách
 zvládat
vyjádření
počtu
s číslovkami do 1000
 použít
sloveso
sein
v imperativu
 ovládat principy plurálu
 používat výrazy množství, míry, hmotnosti
 zvládnout skloňování adjektiv
bez členu
 ovládat adjektiva po etwas,
nichts, viel
 ovládat číslovky v časových
údajích, spojit časový údaj
s vhodnou předložkou
 rozumět psaným a mluveným
textům v rozsahu daných témat
 zeptat se na cestu, popsat cestu, použít navigaci, číst v mapě
 říci, co je a co není zdravé, popsat zdravé a nezdravé pokrmy, zamyslet se nad životním
stylem
 hrát roli zákazníka, prodavačky, požádat o zboží, doporučit
zboží, popsat obchod, supermarket,
komunikovat
s náročným zákazníkem
 rozlišit jednotlivé chody, popsat prostřený stůl, objednat si
oběd v restauraci, doporučit
jídlo, zaplatit, poděkovat
 popsat naše město, ukázat cestu, zvládnout orientaci ve městě, znát základní památky, doporučit je návštěvě z ciziny
 vařit podle receptu
 vyprávět recept

jmen
Podstatná jména v údajích
míry, množství a hmotnosti
Srovnávání
Skloňování přídavných jmen
bez členů
Přídavná jména po etwas
nichts, viel
Předložky v časových údajích

Běžná konverzační témata
Orientace ve městě
Zdraví
Nakupování
Oběd
Naše město

14
Informační a komunikační technologie
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Občan v demokratické
společnosti
Projekt: Zdravý životní
styl, zdravá výživa

Odborná konverzační témata
Recepty

4

Člověk a svět práce
Informační a komunikační technologie
Projekt: Sestavení receptu
s fotodokumentací

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

Průřezové téma
Projekty
Poznámky

Počet
hodin

Učivo

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 zvládnout adjektiva po členu
neurčitém
 aplikovat zájmeno welcher a
rozeznat vhodnost jeho použití
 vyjádřit minulý čas slabých
sloves, jednoduše popsat činnost předešlého dne apod.
 vyjádřit v minulém čase sloveso sein
 zvládnout skloňování po členu
určitém
 rozeznat slabá substantiva,
vyskloňovat je
 používat zvratná zájmena, rozpoznat zvratné sloveso, uvědomit si rozdíly s češtinou
 rozlišit příslovce směru a pozice
 rozlišit rody u názvů měst a
zemí, ovládat názvy hlavních
evropských zemí, pojmenovat
jejich obyvatele a jazyk, použít
vhodnou předložku
 pojmenovat hlavní řeky, hory,
moře v ČR a v Evropě
 vytvořit budoucí čas, použít
přítomný a budoucí čas při vyjádření budoucnosti
 rozumět psaným a mluveným
textům v rozsahu daných témat
 objednat si v restauraci
 popsat německá a rakouská
jídla, napsat recept
 popsat německá města, hory,
řeky, průmysl, zemědělství,
kulturu, vztahy mezi lidmi
z různých národů
 popsat méně obvyklá jídla
 popsat své příští prázdniny,
zamyslet se nad ideálním volnem
 zvládnout slovní zásobu potřebnou pro obstarání a prezentaci potravinářských výrobků,
prezentovat recept, informovat
o jídlech a nápojích

Jazykové prostředky
Adjektiva po členu neurčitém
Zájmeno welcher
Perfektum slabých sloves
Pretéritum slovesa sein
Adjektiva po určitém členu
Slabé skloňování substantiv
Zvratná slovesa
Dort, dorthin
Názvy měst a zemí
Názvy řek, hor, moří
Futurum

15

Běžná konverzační témata
Popis osoby
Objednávání v restauraci
Německá a rakouská kuchyně
Německo
Různé druhy jídel
Plány na prázdniny

14

Odborná konverzační témata
Jazykové vybavení kuchaře

4

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie
Projekt: Místo bydliště

Projekt: Připravit prezentaci slavnostního oběda
s popisem jídel a nápojů
Informační a komunikační technologie
Člověk a svět práce

Vzdělávací obsah
4. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 64 (2)
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Výsledky vzdělávání
Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 vytvářet
trpný
rod
v přítomném čase, převést věty
z činného rodu do trpného a
naopak
 pochopit princip tvorby perfekta u silných sloves, zvládnout tvoření perfekta u vybraných sloves
 tvořit a používat řadové číslovky, vyjádřit datum
 používat vedlejší věty se
správným slovosledem
 vytvořit souvětí s vedlejší větou na prvním místě
 stupňovat pravidelné a nepravidelné tvary přídavných jmen
a příslovcí, skloňovat stupňované tvary ve 3. stupni, odlišit
příslovce od přídavného jména
 používat v perfektu další vybraná slovesa
 tvořit a používat slabá slovesa
v préteritu
 tvořit a používat préteritum
způsobových sloves
 tvořit a používat préteritum
sloves haben, werden
 vyjádřit podmiňovací způsob u
pomocných a způsobových
sloves
 ovládat tvoření podmiňovacího
způsobu pomocí vazby würde+infinitiv
 používat v perfektu další vybraná slovesa
 tvořit vztažná zájmena, dosadit
je do vztažné věty, používat
vhodný slovosled
 rozlišit způsob překladu české
spojky aby, tvořit věty s dass,
damit
 vhodně používat infinitiv ve
vazbě s podstatným a přídavným jménem a s řídícím slovesem
 používat trpný rod v préteritu
 tvořit zájmenná příslovce, poznat věty, kde je vhodné jejich
použití, tvořit tyto věty
 dodržovat kongruenci podmětu
s přísudkem
 pochopit rozdíl mezi češtinou
a němčinou, zvládat použití
vazby záporka+mehr
 odlišovat vyjádření pozice a

Průřezové téma
Projekty
Poznámky

Počet
hodin

Učivo
Jazykové prostředky
Trpný rod
Perfektum některých silných
sloves
Řadové číslovky
Slovosled vedlejší věty
Věta hlavní po větě vedlejší
Stupňování příslovcí a přídavných jmen
Perfektum dalších silných
sloves
Préteritum slabých sloves
Préteritum způsobových sloves
Préteritum sloves haben, werden
Konjunktiv préterita způsobových a pomocných sloves
Würde+infinitiv
Silná slovesa v perfektu
Vztažné věty
Věty s dass, damit
Infinitiv s zu
Préteritum trpného rodu
Zájmenná příslovce
Přísudkové sloveso po číslovkách
Vyjádření už ne
hier, hierher
Shrnutí minulých časů

- 66 -

30

Informační a komunikační technologie

Školní vzdělávací program – Gastronomie

směru u těchto příslovcí
 ovládat použití préterita a perfekta u slabých a silných sloves

 rozumět psaným a mluveným
textům v rozsahu daných témat
 pochopit reklamu na běžné
zboží, vytvořit jednoduchý reklamní leták
 popsat prostřený stůl, charakterizovat rozdíl mezi běžnou a
slavnostní tabulí
 uvítat návštěvu z ciziny, odpovědět na přivítání
 připravit plán návštěvy Vídně,
popsat jednoduše hlavní město
Rakouska
 naplánovat dovolenou, popsat
rozdíl mezi letní a zimní dovolenou, vyjádřit výhody a nevýhody cestování s cestovními
kancelářemi, popsat nejhezčí
dovolenou, jmenovat možnosti
dopravy a ubytování, potřebné
cestovní formality
 charakterizovat specifika české
kuchyně, popsat národní jídla
 vést telefonický rozhovor, zeptat se na telefonní číslo, zjistit
základní informace, napsat
sms
 popsat vína, příležitosti, při
kterých se pijí, jídla, s nimiž se
kombinují
 popsat restauraci, říci, co by si
pořídil do vlastního podniku
 reagovat vhodně na stížnosti a
nespokojenost, popsat nedostatky
 komunikovat z pozice hosta a
obsluhujícího personálu, reagovat na přání, stížnosti apod.

Běžná konverzační témata
Příroda a životní prostředí
Reklama
Slavnostní tabule
Přivítání hostů
Vídeň
Dovolená
Česká kuchyně
Telefonní rozhovor
Druhy vín
Vybavení restaurace
Stížnosti hostů

Odborná konverzační témata
Vedení restaurace

26
Informační a komunikační technologie
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Občan v demokratické
společnosti

8

Člověk a svět práce
Projekt: Vytvoření a prezentace informačního
letáku soukromé restaurace

Dějepis
Celková hodinová dotace: 2 – 0 – 0 - 0
Platí od: 1. 9. 2009
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
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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.
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:
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 Občan v demokratické společnosti
 Informační a komunikační technologie

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

Hodiny

Učivo

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)
 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

 vyložit vztahy mezi velmocemi
na přelomu 19. a 20. stol., dů-

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
Starověk
Starověké orientální despocie, antika

1

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

13

Občan v demokratické společnosti

6

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
Novověk 20. století
Vztahy mezi velmocemi – pokus o
revizi rozdělení světa 1. světovou
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Projekt: Barokní
památky našeho
města

Školní vzdělávací program – Gastronomie

sledky 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
 osvětlit problémy současného
globálního světa, nově vznikající
bipolarity Sever-Jih
 uvést příklady úspěchů vědy a
techniky ve 20. století

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, 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

Exkurze a práce v muzeu

4

Shrnutí učiva

1

 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

Občanská nauka
Celková hodinová dotace: 1 - 1 - 0 - 1
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Platí od: 1. 9. 2009
Ukončení platnosti: 31. 8. 2012
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 tří ročníků / jedna hodina týdně (1 - 1 - 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. Druhý ročník klade 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) – 33 (1)
Počet
hodin

Výsledky vzdělávání

Učivo

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

Úvod do předmětu

Poznámky

1
14

 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 případě 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
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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

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

17
Projekt: Drogy

Opakování učiva

1

 třídit a získané poznatky aplikovat v praktickém životě

2. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 33 (1)
Výsledky vzdělávání
Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 porozumět smyslu a významu
výchovy k občanství

Počet
hodin

Učivo
Úvod do předmětu
Člověk jako občan
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Poznámky

1
17

Občan
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 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,
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

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
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

 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

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

Opakování učiva
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14

1

Projekt: Pracovní
právo
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4. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 32 (1)
Počet
hodin

Výsledky vzdělávání

Učivo

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

Úvod do předmětu

 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

Poznámky

1

Člověk a svět práce
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
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 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

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

Opakování učiva

13

1

 třídit a získané poznatky aplikovat v praktickém životě

Chemie
Celková hodinová dotace: 2 - 0 - 0 - 0
Platí od : 1. 9. 2009
Ukončení platnosti: 31. 8. 2010
Obecný cíl
Cílem chemického vzdělávání je především naučit žáky využívat chemické a biochemické poznatky v profesním
a odborném životě, klást si otázky významu chemických a přírodních látek pro člověka, jejich významu ve výživě a jejich využití. Přispívá k hlubšímu a komplexnímu pochopení chemických a přírodních dějů a zákonů a
k formování vztahů k přírodnímu prostředí. Umožňuje také žákům pochopit základy dějů probíhajících v přírodě
a v živých organismech.
Charakteristika učiva
Výuka probíhá v 1. ročníku 2 vyučovací hodiny týdně, celkem 66 hodin. Učivo dává základ pro správné pochopení učiva odborných předmětů. Zaměřuje se na tematické celky, které souvisí s chemickým složením látek,
které vysvětlují princip chemických vazeb a chemických reakcí a které seznámí žáky s nejvýznamnějšími anorganickými a organickými látkami. Učivo se rovněž zaměřuje na tematické celky, které souvisí se složením živých organismů a které charakterizují přírodní látky a jejich význam pro živé organismy. Do výuky jsou zařazeny celky, které pomohou žákům pochopit složení potravin a technologii jejich zpracování.
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
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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, že žáci budou umět využívat poznatky chemie v praktickém životě,
logicky uvažovat, analyzovat a řešit 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, diskuzí 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 předmětu 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

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 porovnat fyzikální a chemické
vlastnosti různých látek
 popsat stavbu atomu, vznik
chemické vazby
 znát názvy, značky a vzorce vybraných chemických prvků a
sloučenin
 popsat charakteristické vlastnosti nekovů, kovů a jejich umístění
v periodické soustavě prvků
 popsat základní metody oddělování složek ze směsí a jejich využití v praxi
 vyjádřit složení roztoku a připravit roztok požadovaného složení
 vysvětlit podstatu chemických
reakcí a zapsat jednoduchou
chemickou reakci chemickou
rovnicí
 provádět jednoduché chemické
výpočty, které lze využít v odborné praxi

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

 tvořit chemické vzorce a názvy
vybraných anorganických slou-

Anorganická chemie
Názvosloví anorganických sloučenin oxidů, hydroxidů, kyselin a solí
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čenin
 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 základní skupiny
uhlovodíků a jejich vybrané deriváty a tvořit jednoduché chemické vzorce a názvy
 uvést významné zástupce jednoduchých 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
 charakterizovat
nejdůležitější
přírodní látky
 popsat vybrané biochemické děje

Vybrané prvky a anorganické sloučeniny v běžném životě a v odborné
praxi

Informační a
komunikační
technologie

Organická chemie
Vlastnosti atomu uhlíku
Základ názvosloví organických sloučenin
Organické sloučeniny v běžném životě
a odborné praxi

13

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

20

Člověk a životní
prostředí
Informační a
komunikační
technologie

Informační a
komunikační
technologie

Ekologie
Celková hodinová dotace: 2 - 0 - 0 - 0
Platí od : 1. 9. 2009
Ukončení platnosti: 31. 8. 2013
Obecný cíl
Předmět 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. Vede žáky k porozumění základních ekologických souvislostí
nezbytných k zajištění udržitelného rozvoje v občanské i pracovní sféře, k pochopení postavení člověka
v přírodě i na Zemi, k získání pozitivního postoje k přírodě i motivaci k celoživotnímu vzdělávání
v přírodovědné oblasti. V této návaznosti je třeba využívat pojmy přírodovědné terminologie, analyzovat a řešit
problémové situace z oblasti životního prostředí, vést žáky k pochopení, že je výhodnější životní prostředí chránit, než škody na přírodě nákladně odstraňovat. Výuku je třeba směřovat k tomu, aby žáci dokázali nejen získávat, ale i aplikovat přírodovědné poznatky a dovednosti v praxi, logicky uvažovat o daném ekologickém tématu,
analyzovat a řešit daný ekologický problém.
Charakteristika učiva
Výuka probíhá v 1. ročníku 2 vyučovací hodiny týdně, celkem 66 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. Rovněž se věnuje závažnosti 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 hodi-
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ny. 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. Úkolem učiva Ekologie je rovněž vést žáky od pochopení základních ekologických souvislostí v přírodě a biosociální
podstaty člověka k poznávání vztahů člověka a jeho životního prostředí v současné etapě vědeckotechnického a
civilizačního vývoje. 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. V souvislosti s ochranou
krajiny je také nutné zdůraznit význam mezinárodních norem a právních předpisů v ČR jako nástrojů společnosti k ochraně krajiny a chráněných území. V neposlední řadě je důležité si uvědomit nezbytnost ekonomického
jednání vůči přírodním zdrojům, uvědomit si odpovědnost každého jedince za ochranu i zlepšení životního prostředí, utvářet si vlastní názory, postoje a hierarchii životních hodnot v souladu s myšlenkami udržitelného rozvoje jako jediné možné pozitivní alternativy rozvoje lidské společnosti.
Předmět Ekologie využívá vyučovacích metod, jako jsou výklad, vysvětlování, řízený rozhovor a diskuze. 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
 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:
 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
organismů
 vysvětlit rozdíl mezi autotrofní a
heterotrofní buňkou
 pochopit složitost odlišné organizace úrovní života
 orientovat se v základních gene-

Základy biologie
Vznik a stavba vlastního tělesa Země
Postavení Země ve vesmíru
Vznik a vývoj života na Zemi
Základní projevy života na buněčné
úrovni, stavba buňky, prvkové a chemické složení, typy buněk
Znaky živých soustav
Rozmanitost forem života a jejich
charakteristika
Dědičnost a proměnlivost
Zdraví a nemoc
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tických 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 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

Základy ekologie
Základní ekologické pojmy
Vztahy mezi organismy a prostředím
Podmínky života v přírodě
Potravní vztahy
Zdroje energie a látek, koloběh látek
v přírodě
Jedinec, druh, populace, vztahy mezi
organismy, společenstva
Stavba, funkce a typy ekosystémů
Typy krajiny

15

Člověk a životní prostředí
Biologický a sociální vývoj člověka,
růst lidské populace, demografie
Vzájemné vztahy mezi člověkem a
životním prostředím
Dopady činnosti člověka na životní
prostředí
Vliv životního prostředí na jedince a
jeho zdraví
Voda – přítomnost na Zemi, vlastnosti
a význam vody, spotřeba a znečištění,
odpadní vody a jejich čištění, zdravotní rizika ze znečištění vody
Ovzduší – složení a funkce atmosféry, vlivy člověka na ovzduší a klima,
znečišťování ovzduší, skleníkový
efekt, ozónová vrstva, způsoby snížení
emisí, zdravotní rizika ze znečištění
ovzduší
Půda – složení a význam, změna
struktury půdy a její poškozování, vliv
degradace půdy, ochrana, půda a produkce potravin
Přírodní zdroje energie a surovin obnovitelné a neobnovitelné
Problematika odpadů, jejich druhy,
minimalizace, způsoby znečišťování,
recyklace
Globální ekologické problémy
Ochrana přírody a krajiny – chráněná
území v ČR
Nástroje společnosti na ochranu život-

36
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 seznámit se s přístupem našeho
státu k řešení problémů životního prostředí, s mezinárodní spoluprací v této oblasti

ního prostředí
Mezinárodní normy a právní předpisy
v ČR
Zásady udržitelného rozvoje
Odpovědnost jednotlivce za ochranu
přírody a životního prostředí
Ochrana a tvorba životního prostředí
v regionu
Mezinárodní a domácí hnutí na ochranu životního prostředí

Matematika
Celková hodinová dotace: 3 - 2 - 2 - 3
Platí od: 1. 9. 2009
Ukončení platnosti: 31. 8. 2014
Obecný cíl
Vyučování směřuje k tomu, aby žáci uměli využívat matematických poznatků a dovedností v praktickém životě
v různých 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 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
Hodnocení výsledků 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 aplikaci průřezových témat
 Klíčové kompetence:
 kompetence k učení
 kompetence k řešení problémů
 matematické kompetence
Průřezová témata
 Člověk a svět práce
 Člověk a životní prostředí

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

Učivo

Počet
hodin

Poznámky

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

Množiny

4

Výroková logika

5

Operace s čísly
Číselné obory
Absolutní hodnota
Intervaly

15

 definovat pojem výrok a logické
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

Přímá a nepřímá úměrnost

5

Procenta, převody jednotek

5

Práce s kalkulátory

 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

Člověk a svět
práce

Mocniny a odmocniny

20

Výrazy s proměnnými

5

 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





Práce
s kalkulátory

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

 provádět aritmetické operace
s mnohočleny (sčítání a odčítání,
násobení, dělení mnohočlenu
jednočlenem, dělení mnohočlenu
mnohočlenem)
 provádět
rozklad
výrazu
v součin, úpravu výrazů vytýkáním, rozklad výrazů podle vzorců
 upravit lomené výrazy
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Práce
s kalkulátory
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 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.

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 látky

5

 použít vše výše uvedené

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

Funkce a její průběh

 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 funkci exponenciální, ur-

Počet
hodin

Poznámky
4

Lineární funkce, lineární rovnice,
lineární nerovnice

24

Kvadratická funkce, kvadratická
rovnice a kvadratická nerovnice

22

Funkce exponenciální, funkce logaritmická

12
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čit základní vlastnosti funkce a
načrtnout graf
 vyřešit funkci logaritmickou, určit základní vlastnosti funkce a
načrtnout graf
 definovat vlastnosti logaritmů,
vypočítat dekadický logaritmus

Exponenciální rovnice
Logaritmické rovnice
Logaritmus

Shrnutí látky

4

 použít vše výše uvedené

3. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 66 (2)
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,
počítat s nimi
 řešit pravoúhlý i obecný trojúhelník a využít tyto znalosti v
praxi

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

 určit vzájemnou polohu přímek,
přímky a roviny, dvou rovin,
vzdálenost bodu od přímky a roviny
 určit objem, povrch základních
těles s využitím vztahů goniometrie
 použít pojem faktoriál a kombinační číslo
 užívat vztahy pro počet variací,
permutací a kombinací bez opakování
 provádět výpočty pravděpodobnosti
 chápat podmíněnou pravděpodobnost
 užívat pojmy statistický soubor,
absolutní a relativní četnost, variační rozpětí, modus a medián,
rozptyl a směrodatná odchylka
 číst tabulky a grafy se statistickými údaji a vyhodnotit je

Počet
hodin
27

Stereometrie
Základní polohové a metrické vlastnosti v rovině a prostoru
Tělesa

14

Kombinatorika
Permutace, variace a kombinace bez
opakování

11

Pravděpodobnost a statistika
Náhodný jev a jeho pravděpodobnost
Nezávislé jevy
Práce s daty

14

Poznámky

Člověk a životní
prostředí

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

Učivo

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 vysvětlit
posloupnost
jako
zvláštní případ funkce
 určit posloupnost vzorcem pro
n-tý člen, výčtem prvků a graficky
 určit aritmetickou a geometric-

Posloupnosti
Aritmetická posloupnost
Geometrická posloupnost
Finanční matematika
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20

Poznámky

Školní vzdělávací program – Gastronomie

kou posloupnost
 provést jednoduché výpočty finanční matematiky
 provádět operace s vektory (součet vektorů, násobení vektorů
reálným číslem, skalární součin
vektorů)
 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 v rovině
Vektory
Přímka a její vyjádření
Kuželosečky

28

Závěrečné opakování

48

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

Tělesná výchova
Celková hodinová dotace: 2 - 2 - 2 - 2
Platí od: 1. 9. 2009
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.
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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
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
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hodin
Průběžně

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

 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

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

8

16

Turistika a sporty v přírodě
Vytrvalostní chůze
Orientace v přírodě

5

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)
Plavání
Nácvik plaveckých disciplín
Skoky, potápění, vodní pólo

25
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Občan v demokratické
společnosti
Atletický přebor školy

Člověk a životní prostředí
Turistický den

Občan v demokratické
společnosti
Školní turnaje

4
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 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

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

5denní
kurz

4

průběžně

 poskytnout první pomoc

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

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

4

průběžně

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

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

 sestavit pohybové vazby
 uplatnit zásady bezpečnosti při
pohybových aktivitách
 dodržet zásady bezpečnosti při

Gymnastika
Cvičení na nářadí
Akrobacie (kotouly a jejich
obměny, stoj na rukou, přemet
stranou, vpřed, rovnovážné
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hodin
Průběžně

8

Poznámky
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provádění úpolových 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

 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 or-

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

12

Atletický den

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

4

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
Testování tělesné zdatnosti
motorické testy
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Občan v demokratické
společnosti

Člověk a životní prostředí

Turistický den

Občan v demokratické
společnosti
Přebory školy
Organizace sportovních
soutěží
4

4

průběžně
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ganismus
 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

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

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

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

 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 tu-

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
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)
Turistika a pobyt v přírodě
Topografie
Střelba ze vzduchovky
Turistika
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Počet
hodin
Průběžně

8

Poznámky

Občan v demokratické
společnosti

Akademie

10

Občan v demokratické
společnosti
Celoškolní přebor

30
Občan v demokratické
společnosti
Sportovní den
Organizace sportovních
soutěží
4 denní
kurz

Ekologická hra na kurzu
Člověk a životní prostředí
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ristická 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
 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

Cykloturistika

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

6

Bruslení
Základy bruslení
a ledního hokeje
Netradiční sporty
Bowling

6

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

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

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

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

Gymnastika
Sportovní, rytmická a kondiční
Sestavy z osvojených cvičebních tvarů
Tanec (kondiční činnosti spojené s hudebním doprovodem,
aerobní pohyb s rytmickým
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Počet
hodin
Průběžně

4

Poznámky

Občan v demokratické
společnosti

Akademie
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 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
 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

doprovodem)
Atletika
Běžecké disciplíny
Běh terénem
Štafety
Skok vysoký a daleký
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

Bruslení
Základy bruslení
a ledního hokeje
Netradiční sporty
Bowling

12

Občan v demokratické
společnosti
Celoškolní přebor

32
Občan v demokratické
společnosti
Sportovní den
Organizace sportovních
soutěží
6

6

4

Partnerské vztahy a pohlavní život

průběžně

Testování tělesné zdatnosti

průběžně

Zásady jednání v situacích
osobního ohrožení a za mimořádných událostí

průběžně

První pomoc

průběžně

Zdravotní tělesná výchova

průběžně

 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

Informační a komunikační technologie
Celková hodinová dotace: 2 - 2 - 0 - 2
Platí od: 1. 9. 2009
Ukončení platnosti:
Obecný cíl
Cílem vzdělávání v předmětu Informační a komunikační technologie je naučit žáky pracovat s prostředky infor-
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mačních 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 tematické celky, které žáky postupně seznámí s nejčastěji používaným hardwarem i softwarem, s prací 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 vzdělávání žáků
Prospěch žáka se v průběhu klasifikačního období posuzuje podle kritérií a hledisek, která jsou součástí pravidel
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků obsažených ve školním řádu.
Postupy hodnocení: znalostní testy, řešení praktických úloh, řešení rozsáhlých úloh, schopnost interpretovat
vyřešenou úlohu před ostatními žáky, samostatná tvořivá práce.
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 aplikaci 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 jej, 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
 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
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 pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií
 uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní
 Průřezová témata
 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:
 popsat základní charakteristiky
a rozdíly mezi hardwarem 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 zničení

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.

 ovládat principy algoritmizace
úloh, sestavit algoritmus řešení
konkrétní úlohy

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

Počet
hodin

Poznámky
12

Viry a antivirové programy
Autorský zákon

Algoritmizace
Grafické značky
Zápis algoritmu
Sekvence
Větvení
Cyklus

10

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

14
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 znát základní typografická
pravidla pro formátování a
editaci stránky, textu a aktivně
je používat
 používat styly, vědět co je 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
 využít 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

24

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

6

Člověk a životní prostředí

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

Učivo

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

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

12

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

12

 rozumět principu zpracování
grafických informací na počítači, 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

Počet
hodin
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 pracovat s digitální kamerou
včetně přenosu záznamů do
počítače a jejich jednodušší
úpravy
 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,
využívat další
funkce poštovního klienta
 vytvořit jednoduché www
stránky pomocí vizuálního editoru
 znát strukturu html kódu,
strukturu stránek
 chápat důležitost dodržování
autorských práv

Multimédia
Tvorba audio a videozáznamu,
zpracování, střih

10

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

10

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

12

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

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
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 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

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
Formuláře
Sestavy
Závěrečné práce

32

Ekonomika a podnikání
Celková hodinová dotace: 3 - 2 - 1,5 - 3
Platí od: 1. 9. 2009
Ukončení platnosti: 31. 8. 2013
Obecný cíl
Předmět Ekonomika a podnikání vede k rozvíjení schopnosti ekonomicky myslet, učí žáky uplatňovat ekonomickou efektivnost při podnikových činnostech, jednat hospodárně a v souladu s etikou podnikání.
Cílem předmětu je seznámit žáky s ekonomickou terminologií, se základními vědomostmi o právních formách
podnikání a s podnikovými činnostmi. Neméně důležitá je znalost fungování finančního trhu národního hospodářství a Evropské unie.
Dále je cílem naučit žáky pracovat s účetními doklady, s evidencí hospodářských operací a umožnit jim pochopení vzájemných souvislostí při účtování a zpracování výsledků hospodaření podnikatelského subjektu
v návaznosti na daňovou soustavu.
Žáci jsou vedeni k praktickému využívání osvojených poznatků pro případné podnikatelské aktivity nejen v ČR,
ale i na území Evropské unie.
Obsah je propojen s průřezovým tématem Člověk a svět práce.
Charakteristika učiva
Učivo je zaměřeno na vysvětlení základních ekonomických pojmů, na znalosti nejdůležitějších podmínek
v jednotlivých právních formách podnikání a na poznání jednotlivých podnikových činností s důrazem na investiční a zásobovací činnost. Součástí učiva je také stanovení cen. Nedílnou složku učiva představuje problematika
účetnictví. Žák je také veden k osvojení poznatků o daňové soustavě, k praktické dovednosti vedení daňové
evidence a k zvládnutí obecné problematiky managementu a národního a světového hospodářství.
Předmět Ekonomika a podnikání je provázán s dalšími předměty (Marketing, Administrativa) a umožňuje žákům
pochopit vnitřní logiku ekonomických činností.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Vzdělávání směřuje k tomu, aby se žáci dovedli orientovat v ekonomických jevech a procesech tržního hospodářství a v právních aspektech obchodně podnikatelských vztahů. Osvojili si základy ekonomického myšlení a
aktivit. Vyhledávali a interpretovali ekonomické informace a zaujímali k nim stanovisko, využívali získané
informace v diskusi a porozuměli základním ekonomickým souvislostem. Obsah je propojen s průřezovým
tématem Člověk a svět práce.
Hodnocení výsledků žáků
Žáci se hodnotí z ústního a písemného projevu. Při hodnocení se sleduje odborná správnost, schopnost uvádět
učivo do souvislosti s jinými tématy nebo vyučovacími předměty, logicky myslet a správně se jazykově vyjadřovat.
Hodnocení bude prováděno na základě písemných testů a ústního zkoušení dle pravidel Hodnocení výsledků
vzdělávání žáků, které je součástí školního řádu školy. Do hodnocení je možné zahrnout práci na projektu a
sestavení podnikatelského záměru.
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Pojetí výuky
Úkolem je přiblížit žákům co nejvíce praktickou stránku fungování jednotlivých činností firmy. Žáci by si měli
osvojit základní vědomosti o principech a pracovních metodách uplatňovaných v ekonomických činnostech.
Měli by pochopit vnitřní logiku těchto činností.
Metodika výuky
Metody a formy vzdělávací práce jsou voleny se zřetelem k charakteru předmětu, konkrétní situaci ve výchovněvzdělávacím procesu i s ohledem na možnosti školy.
Ve výuce se uplatňuje vhodná motivace, která stimuluje žáky k zájmu o učivo. Z tohoto důvodu se dává přednost
aktivizujícím metodám práce žáků, důraz je kladen na posílení intelektuálních dovedností.
Příklady pro konkretizaci a aktualizaci učiva jsou vybírány z hlediska životních zkušeností žáků tak, aby co
nejvíce napomáhaly pochopení učiva.
Frontální (hromadné) vyučování je doplňováno aktivitami, jako je: samostatné řešení úkolů, skupinová práce
s aktuálními informacemi, práce s odbornými publikacemi, IS MRP Slušovice, návštěva finančního úřadu, úřadu práce, sestavení podnikatelského záměru, práce na projektu souvislého příkladu z účetnictví, zpracování pracovních listů.
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat
Klíčové kompetence:
 kompetence k řešení problémů
porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout
způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené
výsledky, spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
 komunikativní kompetence
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 diskuzí, formulovat a obhajovat své názory a postoje, zpracovávat běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty, vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování
 kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a vzdělávání, uvědomovat si význam celoživotního učení a
být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám, mít přehled o možnostech uplatnění na trhu
práce v daném oboru; cílevědomě a zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze, mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a umět je srovnávat se svými představami a předpoklady, umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech, využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa
práce, tak vzdělávání, vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a
své profesní cíle, znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků
rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání; dokázat vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v
souladu s realitou tržního prostředí, svými předpoklady a dalšími možnostmi
 kompetence využívat ICT a pracovat s informacemi
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 (tišených, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií
Průřezová témata:
 Člověk a svět práce
práce s informačními zdroji, možnosti uplatnění na trhu práce

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

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:

Úvod do předmětu

1

Podstata fungování tržní ekonomiky
Potřeby, statky, služby
Spotřeba, životní úroveň
Hospodářský proces a výrobní faktory
Hospodářský cyklus

9

 používat a aplikovat ekonomické pojmy
 vysvětlit vztahy mezi pojmy
potřeba, statek, služba, výroba
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 porozumět jednotlivým fázím
hospodářského procesu
 pochopit působení výrobních
faktorů na výrobu
 vysvětlit pojem trh, popsat
fungování tržního mechanismu
 rozlišit, jakým způsobem reaguje poptávka a nabídka na
faktory, které na ni působí
 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
 posoudit vhodné právní formy
podnikání ve svém oboru
 definovat základní povinnosti
podnikatele vůči státu
 orientovat se v právních formách podnikání v ČR a EU a
charakterizovat jejich základní
znaky
 vyhledat potřebné informace
v příslušných
legislativních
normách
 řešit jednoduché právní situace
v oboru
 vytvořit podnikatelský záměr
 znát právní předpisy upravující uznávání kvalifikací občanů
EU
 uvést příklady vazby cestovního ruchu na další odvětví národního hospodářství
 vysvětlit význam ukazatelů
vývoje národního hospodářství
ve vztahu k oboru
 znát strukturu národního hospodářství
 objasnit příčiny a druhy nezaměstnanosti
 posoudit dopady inflace, odhadnout vliv na využívání služeb v cestovním ruchu
 na příkladech vysvětlit příjmy
a výdaje státního rozpočtu
 orientovat se ve struktuře podnikových činností a uvést příklady průběhu výrobní činnosti v oboru

Podstata fungování tržní ekonomiky
Poptávka, nabídka, tržní rovnováha
Tržní subjekty
Cena

Podnikání
Podnik, podnikání
Základní znaky podniku
Právní formy podnikání
Způsob podnikání v rámci EU
Vzájemné uznávání kvalifikace občanů
EU
Základní ustanovení Obchodního a
Občanského zákoníku vztahující se
k předmětu podnikání

40

Podnikatelský
záměr

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

30

Člověk a svět
práce

Podnikové činnosti
Hlavní činnosti podniku a jejich charakteristika

19

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

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:

Úvod do předmětu

 rozpoznat jednotlivé druhy
majetku podniku a jeho zdroje
krytí dle aktuálních právních
norem
 rozlišit druhy a zdroje investic
 prakticky vypočítat využití a
zhodnocení investic
 provést jednoduché propočty
spotřeby a velikosti nákupu
 určit optimální výši zásob
 vyčíslit hodnoty majetku a podílu zdrojů krytí
 vypočítat hodnotu majetku a
podíl jednotlivých složek
 vypočítat hodnoty zdrojů majetku
 prakticky aplikovat jednotlivé
druhy nákladů a výnosů v praxi
 řešit jednoduché výpočty výsledku hospodaření na základě
rozvahy a výkazu zisku a ztrát
 stanovit cenu na základě metod kalkulace

Poznámky
1

Podnikové činnosti
Majetek podniku a jeho rozdělení
Investiční činnost, druhy investic
v oboru
Hlavní činnost
Zásobovací činnost
Náklady podniku
Výnosy podniku
Hospodářský výsledek
Tvorba cen

65

3. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 49,5 (1,5)
Počet
hodin

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:

Úvod do předmětu

 pochopit význam a podstatu
účetnictví a poznat úlohu
účetnictví při řízení podniku
 sestavit rozvahu
 vyhotovit účetní doklady, ověřit náležitosti, zajistit oběh, archivaci
 vyplnit doklady související
s pohybem peněz a evidencí
majetku
 prakticky účtovat základní
účetní případy dle účtové osnovy (rozvrhu) pro podnikatele
 ovládat účetní uzávěrku a závěrku
 zaúčtovat výsledek hospodaření, poznat principy jeho
rozdělení a použití
 orientovat se v zákonné úpravě mezd a provádět mzdové
výpočty, zákonné odvody, vy-

Účetnictví
Vymezení účetnictví, právní úprava
účetnictví
Účetní doklady
Účetní osnova (rozvrh) pro podnikatele
Náklady
Výnosy
Výsledek hospodaření
Daně z příjmů
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hotovovat mzdové doklady
 rozlišit princip daní přímých a
nepřímých
 orientovat se v daňové soustavě, v její terminologii a vysvětlit význam daní
 řešit příklady výpočtu daně
z přidané hodnoty
 vyhotovit daňové přiznání

Daňová soustava
Daně přímé a nepřímé

25

4. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 96 (3)
Počet
hodin

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:

Úvod do předmětu
Daňová evidence

Poznámky
3
36

 vést daňovou evidenci pro
plátce
i
neplátce
daně
z přidané hodnoty
 vyhotovit daňové přiznání
Základy ekonomické statistiky

7

Národní hospodářství a EU
Mezinárodní obchod, globalizace
Evropská unie a její vliv na rozvoj
národního hospodářství

5

Finanční trh
Struktura finančního trhu
Bankovní soustava
Platební styk v národní a zahraniční
měně
Úroková míra

15

Management
Pojem management
Plánování
Organizování
Rozhodování
Motivace a vedení lidí
Kontrola
Partnerství subjektů v cestovním ruchu
Satelitní účet cestovního ruchu a jeho
význam

30

 seznámit se s výsledky ekonomické statistiky
 poznat mezinárodní obchod a
pochopit význam procesu globalizace
 uvést vliv jednotného trhu EU
na
národní
hospodářství,
zejména z pohledu odstraňování bariér obchodu a služeb
 charakterizovat jednotlivé subjekty finančních trhů
 orientovat se v činnosti bank,
v platebním styku
 vysvětlit rozdíly mezi jednotlivými stupni bankovnictví
 vyplnit doklady v platebním
styku v národní měně
 dokázat směnit peníze dle kurzovního lístku
 vysvětlit
úrokovou
míru,
RPSN
 používat nejběžnější platební
nástroje
 vysvětlit pojem management a
manažer
 uplatňovat podnikatelskou etiku
 vysvětlit části procesu řízení,
popsat jejich funkci
 provést jednoduché propočty
při sestavení plánu a kontrole
plnění
 aplikovat teorie do praxe
(praktické příklady) – vytvořit
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typový příklad organizační
struktury firmy
uvést na příkladu rozhodovací
metody
hodnotit vhodnost a účinnost
motivačních nástrojů
provést kontrolní činnost na
vzorovém příkladu a vyvodit
z výsledků závěry
využít výsledků finanční analýzy hospodaření k řízení –
uvést příklad
orientovat se ve specifických
rysech
tržní
ekonomiky
v návaznosti na cestovní ruch

Marketing
Celková hodinová dotace: 0 - 0 - 0 - 1,5
Platí od: 1. 9. 2009
Ukončení platnosti: 31. 8. 2013
Obecný cíl
Cílem je seznámit žáky s významem marketingu. Naučit je používat jednotlivé nástroje marketingového mixu
v podniku veřejného stravování, analyzovat silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení.
Charakteristika učiva
Učivo obsahuje historický vývoj a charakteristiku prostředí marketingu, charakteristiku jednotlivých nástrojů
marketingového mixu a základy marketingu služeb.
Předmět Marketing je provázán s dalšími předměty (Administrativa, Ekonomika a podnikání) a umožňuje žákům
pochopit vnitřní logiku ekonomických činností.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli aplikovat poznatky o nástrojích marketingu, stanovit cenu, prodejní cesty a propagaci. Žáci si osvojí poznatky a praktické dovednosti potřebné pro aplikaci marketingových
nástrojů při zpracování jednoduchého marketingového projektu.
Hodnocení výsledků žáků
Žáci jsou hodnoceni z ústního a písemného projevu. Při hodnocení se sleduje odborná správnost, schopnost uvádět učivo do souvislosti s jinými tématy nebo vyučovacími předměty, logicky myslet a správně se jazykově
vyjadřovat.
Hodnocení bude prováděno na základě písemných testů a ústního zkoušení dle pravidel Hodnocení výsledků
vzdělávání žáků, které je součástí školního řádu školy. Do hodnocení je možné zahrnout práci na projektu a
sestavení podnikatelského záměru.
Pojetí výuky
Úkolem je naučit žáky dovednostem marketingu.
Metodika výuky
Pro pochopení učiva jsou využívány výukové metody rozvíjející logické myšlení, metody experimentálního
učení včetně běžných metod výuky (výklad, práce s textem).
Žáci řeší úkoly s využitím poznatků z výuky, vyhledávají potřebné informace v odborné literatuře, na internetu,
ale také čerpají z vlastních zkušeností.
Teoretické znalosti si žáci upevňují pomocí praktických příkladů - především formou pracovních listů, které
vyžadují aktivní přístup každého účastníka. Důraz se klade na týmovou práci a na prezentaci marketingového
řešení.
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat:
 kompetence k řešení problémů
porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové
řešení)
 komunikativní kompetence
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 diskuzí, formulovat a obhajovat své názory a postoje, vyjadřovat se a vystupovat v souladu se
zásadami kultury projevu a chování
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 kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a vzdělávání, uvědomovat si význam celoživotního učení a
být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám, umět získávat a vyhodnocovat informace o
pracovních i vzdělávacích příležitostech, využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti
světa práce, tak vzdělávání, rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických,
administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání; dokázat vyhledávat a posuzovat
podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí, svými předpoklady a dalšími možnostmi
 kompetence využívat ICT a pracovat s informacemi
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 (tišených, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií a aktivit
Průřezová témata

Člověk a životní prostředí

Vzdělávací obsah
4. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 48 (1,5)
Výsledky vzdělávání
Žák je veden k tomu, aby byl schopen:

 vysvětlit pojem marketing
 pochopit úkoly marketingu
 porozumět základním podnikatelským koncepcím a vysvětlit
je
 znát nástroje marketingu

 uvědomit si význam informačního systému
 provést jednoduchý průzkum
trhu
 zpracovat marketingový dotazník
 analyzovat údaje výzkumu
 vysvětlit kroky marketingového výzkumu a jejich návaznost
 seznámit se s přístupem konkurenčních firem, vyhodnocovat jejich silné a slabé stránky
 aplikovat poznatky segmentace trhu
 charakterizovat jednotlivé nástroje marketingového mixu
 určit fáze životního cyklu u
konkrétních produktů
 určit vhodné cenové strategie
daného produktu a stanovit
vhodnou úroveň ceny
 používat
nástroje podpory
prodeje
 posoudit dopady publicity
 využívat znalosti psychologie
nabídky při prodeji produktu,
všímat si vlivů působících na
zákazníka a vyhodnocovat
chování prodejců

Počet
hodin

Učivo

Poznámky

Úvod do předmětu

1

Podstata a cíle marketingu
Vývoj a význam marketingu
Podnikatelské koncepce

2

Marketingový informační
systém
Marketingový plán
Analýza SWOT
Segmentace
Kritéria segmentace
Průzkum trhu
Metody průzkumu, vyhodnocení

18

Základní nástroje marketingu
Výrobek – pojetí výrobku
v marketingu
Cena jako nástroj marketingu
Propagace – význam, vlastnosti, publicita
Distribuce a její formy
Podpora prodeje
Osobní prodej

17
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 řešit jednotlivé úkoly za využití teoretických znalostí
 na příkladu rozlišit druhy prodejních cest
 navrhnout a zpracovat vhodnou formou propagaci nabízeného produktu
 sestavit marketingový mix
 pochopit odlišnosti služeb
 aplikovat marketingový mix
služeb
 vysvětlit specifika trhu služeb
CR
 připravit jednoduchý propagační materiál a prezentovat
službu jednoduchými propagačními nástroji

Marketing služeb
Zvláštnosti služeb
Odlišení služeb
Marketingový mix služeb
Nástroje marketingu služeb
v pohostinství a cestovním
ruchu

10

Potraviny a výživa
Celková hodinová dotace: 2 – 1 – 1,5 – 4,5
Platí od: 1. 9. 2009
Ukončení platnosti: 31. 8. 2013
Obecný cíl
Předmět Potraviny a výživa poskytuje žákům ucelenou soustavu vědomostí o potravinách, nápojích a zásadách
racionální výživy a o jejich vlivu na zdraví člověka. Seznamuje žáky se základními odbornými pojmy jednotlivých druhů potravin a nápojů, s možnostmi jejich ekologické výroby, se zásadami jejich správného ošetřování,
skladování a hygieny potravin. Seznamuje žáky s potravinami, jejich jakostí, složením a dalšími vlastnostmi
využitelnými při přípravě jídel a nápojů. Objasňuje možnost výskytu primární nebo sekundární nákazy
z potravin. Zprostředkovává žákům ucelený přehled. Vede žáky k poznávání fyziologie lidského organismu a
jeho potřeb.
Učí žáky pracovat s odbornou literaturou a využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a
efektivně pracovat s informacemi, srozumitelně zpracovávat texty s běžnými i odbornými tématy.
Charakteristika učiva
Vychází z obsahového okruhu Rámcově vzdělávacích programů. Předmět je provázán s dalšími předměty, jako
např. Technologie, Stolničení, Restaurační a hotelový provoz, Odborný výcvik. Seznamuje žáky s požadavky na
hygienu v gastronomii, s trendy ve výživě s využitím poznatků o potravinách. Žáci získávají přehled o výživě a
výživových směrech, potravinách rostlinného a živočišného původu, nápojích, fyziologii výživy.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Obsahový okruh poskytuje žákům znalosti týkající se hygieny v gastronomii, výživy a sortimentu potravin a
nápojů. Poznatky o potravinách a nápojích a způsobech jejich využití aplikují žáci při přípravě pokrmů. Důraz je
kladen na znalost a uplatňování zásad racionální výživy spojené se zdravým životním stylem a na sledování
trendů ve stravování. Žáci si osvojí poznatky o léčebné výživě a o alternativních způsobech stravování a stravování cizinců. Nezbytnou součástí je osvojení hygienických předpisů souvisejících s gastronomickým provozem.
Hodnocení výsledků žáků
Vyplývá z dílčí klasifikace na základě kombinace slovního a numerického hodnocení, přihlíží se k průběžné
aktivitě žáků při vyučování i na akcích školy. Znalosti jsou ověřovány pomocí písemných testů, ústního zkoušení
a hodnocení projektů zaměřených na samostatnost žáků při vyhledávání potřebných informací týkajících se zadaných témat.
Pojetí výuky
Předmět poskytuje žákům ucelenou soustavu vědomostí o potravinách, nápojích a zásadách správné výživy a o
jejich vlivu na zdraví člověka. Připravuje žáky k tomu, aby byli schopni kombinovat teoretické a následně i
praktické poznatky v budoucím zaměstnání. Vede žáky k všestranné komunikaci, k užívání odborné terminologie, pozitivnímu vztahu k práci, k využívání prostředků informačních a komunikačních technologií a k efektivní
práci s informacemi. Vyučovacím předmětem se prolínají rovněž průřezová témata. Učí žáky mezipředmětovým
vazbám.
Metodika výuky
Je používána forma výkladu, řízeného rozhovoru, práce s učebnicí, samostatné a skupinové práce žáků, diskuze.
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Důraz je kladen na názornost a srozumitelnost s použitím vzorků potravin, s využitím didaktických pomůcek
(videa, instruktážní filmy, projektory), využívá se odborné literatury, knih a časopisů, nových informací a trendů.
K ověřování znalostí se využívá frontální opakování, ústní zkoušení, vypracování samostatných prací a referátů.
Součástí výuky jsou rovněž odborné exkurze, návštěva veletrhů a odborných výstav. Zpětná vazba žáků je průběžně ověřována formou dialogu a skupinovou diskuzí.
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat
 odborné kompetence absolventa
 kompetence k učení
 kompetence k řešení problémů
 Průřezová témata uplatňovaná ve výuce předmětu:
 Člověk a životní prostředí
 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 podstatu a význam výživy pro organismus

Učivo

Počet
hodin

Význam správné výživy pro organismus

1

Rozdělení poživatin, původ, druhy

1

Potraviny a nápoje
Rozdělení, složení potravin
Charakteristika potravin a nápojů
Živiny
Energetická hodnota, zdroje, potřeba
živin
Význam ve výživě
Bílkoviny
Tuky
Sacharidy
Ochranné látky
Význam, zdroje, biologická hodnota
Vitaminy
Minerální látky
Voda
Vláknina
Energetická a biologická hodnota
potravin

12

Poznámky

 rozlišit základní druhy poživatin,
charakterizovat
potraviny
z hlediska původu, druhů
 vysvětlit pojmy, význam ve výživě
 určit technologické využití a popsat výrobu základních druhů
potravin a nápojů
 popsat zdroje a způsoby získávání čeho
 zhodnotit využití čeho ve výživě
 orientovat se v pojmech avitaminóza, hypervitaminóza a provitamín
 objasnit význam mikro a makro
prvků
 uvést význam vody ve výživě
člověka, její zdroje a druhy
 zhodnotit význam vlákniny ve
výživě
 vyjmenovat jednotky a vysvětit
vazbu na příslušné skupiny živin, porovnat potraviny podle
výživové hodnoty
 vysvětlit pojem jakost
 určit metody zjišťování jakosti,
posoudit vlivy působící na jakost
 uvést zásady a podmínky skladování
 roztřídit potraviny dle skupin
pro skladování
 rozlišit a popsat jednotlivé způsoby konzervace potravin
 popsat nejrozšířenější nákazy

Obecné znalosti o potravinách
Jakost potravin
Skladování
Ošetřování potravin
Způsoby konzervace potravin
Nákazy z potravin
Principy potravinářské výroby
Potravinové doplňky
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z potravin
 uvést složení, rozdělení a význam ve výživě
 stanovit správné podmínky pro
skladování
 vyjmenovat a popsat způsoby
konzervace
 navrhnout a zdůvodnit správné
způsoby využití potravin, nápojů, vlastních výrobků a polotovarů
 vysvětlit označení potravin na
etiketě
 charakterizovat
doplňky
v potravinách a vysvětlit jejich
využití

Potraviny rostlinného původu
Ovoce
Složení, rozdělení, druhy, význam ve
výživě
Skladování, ošetřování, konzervace
Výrobky z ovoce
Zelenina
Složení, rozdělení, druhy, význam ve
výživě
Skladování, ošetřování, konzervace
Výrobky ze zeleniny
Brambory
Složení, rozdělení, druhy, význam ve
výživě
Výrobky z brambor
Luštěniny
Složení, druhy, význam ve výživě,
skladování a ošetřování, použití
Obiloviny a mlýnské výrobky
Složení, druhy, význam ve výživě,
použití ve stravování
Mlýnské výrobky, těstoviny
Pekařské výrobky, chléb a pečivo
Cukrárenské výrobky - jemné pečivo
Houby
Složení, druhy, význam ve výživě
Sladidla
Rozdělení, význam ve výživě
Řepný cukr
Včelí med
Náhražky cukru, syntetická sladidla

43

2. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 33 (1)
Výsledky vzdělávání
Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 uvést rozdělení pochutin a jejich
význam ve výživě
 charakterizovat vybrané druhy
koření
 vysvětlit výrobu kávy, čaje, kakaa a popsat jednotlivé druhy
 objasnit význam a původ soli,
octa, oleje
 vhodně používat pochutiny při
tepelném zpracování
 vysvětlit význam pro lidský organismus
 uvést stavbu a složení vajec, metody zjišťování jakosti
 popsat vady vajec, možnosti
skladování, konzervování a nákazy
 uvést složení a rozdělení tuků

Učivo

Počet
hodin

Pochutiny
Rozdělení pochutin, význam ve výživě
Koření
Povzbudivé (káva, čaj, kávoviny)
Ostatní pochutiny (sůl, octy, oleje,
omáčky, kypřící prostředky)

9

Potraviny živočišného původu
Vejce
Složení, druhy, jakost vajec, význam
ve výživě
Použití ve stravování, skladování,
ošetřování, nákazy z vajec

4

Tuky
Rozdělení tuků, význam, získávání

6
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 popsat výrobu jednotlivých druhů a objasnit původ
 určit rozdíly mezi margarínem a
ztuženým pokrmovým tukem,
 objasnit princip ztužování
 vyjmenovat druhy
mléka a
mléčných výrobků
 charakterizovat mléko a mléčné
výrobky
 vysvětlit způsoby ošetřování,
skladování a konzervování
 objasnit význam ve výživě
 uvést možnost využití

tuků, použití

Mléko a mléčné výrobky
Druhy mléka, složení a zpracování
mléka
Výroba sýrů, másla, zakysaných
mléčných výrobků
Skladování a možnosti konzervace

14

3. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 49,5 (1,5)
Výsledky vzdělávání
Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 zhodnotit význam masa ve výživě a jeho složení
 rozdělit a popsat jednotlivé druhy masa
 popsat značení masa
 vysvětlit jakost a zrání masa
v návaznosti na možnost využití
 zařadit jednotlivé části jatečného
masa dle jakostních tříd
 zdůvodnit význam vnitřností ve
výživě
 objasnit rozdíl mezi konzervou a
polokonzervou, vady
 uvést vlastnosti, složení a význam ve výživě
 roztřídit jednotlivé druhy a popsat je
 určit možnosti využití

Učivo

Počet
hodin

Maso
Složení, význam, rozdělení, značení a
jakost
Zrání, skladování, konzervace a vady
masa
Jatečné maso
Druhy, charakteristika, použití
Hovězí maso
Telecí maso
Vepřové maso
Skopové maso
Vnitřnosti
Masné výrobky a konzervy
Drůbež
Ryby a rybí výrobky
Korýši, měkkýši, obojživelníci
Zvěřina

Poznámky

49,5

4. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 144 (4,5)
Výsledky vzdělávání
Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 vysvětlit význam convenience
 vysvětlit význam nápojů ve výživě
 objasnit pojmy pitný režim a dehydratace
 vyjmenovat a popsat jednotlivé
druhy včetně jejich využití
 určit správný způsob skladování
a ošetřování
 popsat výrobu nápojů
 vysvětlit označení na etiketách
 zdůvodnit vliv alkoholu na lidský organismus

Učivo

Počet
hodin

Convenience
Nápoje
Nealkoholické
Význam ve výživě, druhy, výroba,
skladování, dehydratace
Alkoholické
Význam ve výživě, druhy, výroba,
skladování
Pivo
Víno
Lihoviny
Zákon o alkoholismu
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 objasnit princip přeměny látek
v organismu
 vysvětlit pojmy trávení, vstřebávání, vylučování
 popsat jednotlivé orgány trávicí,
oběhové, nervové a vylučovací
soustavy
 vyjmenovat žlázy s vnitřní sekrecí
 uvést význam a původ vybraných hormonů
 vysvětlit pojmy
 objasnit podstatu racionální výživy a souvislost nesprávných
stravovacích návyků a civilizačních chorob
 charakterizovat pojem metabolismus
 vysvětlit anatomii trávicího traktu a fyziologických procesů trávení v organismu
 formulovat zásady racionální
výživy a vhodně je aplikovat
v každodenním životě
 charakterizovat hlavní směry ve
výživě
 vysvětlit rozdíly mezi jednotlivými druhy stravy
 vyjmenovat a popsat nesprávné
stravovací návyky a civilizační
choroby
 formulovat specifika stravování
vybraných skupin obyvatelstva
 uplatňovat zásady vhodné pro
různé věkové kategorie
 uvést na příkladu stravovací
zvyklosti příslušníků různých
národů a etnických skupin, respektovat co
 posoudit a objasnit úlohu dietního stravování
 charakterizovat jednotlivé typy
diet a specifika jejich přípravy
 vhodně kombinovat potraviny
pro přípravu běžných i dietních
jídel na základě znalostí o složení potravin
 uvést příklady změn nutričního
chování
 sestavit menu, jídelní a nápojové
lístky podle pravidel racionální
výživy
 vysvětlit biologickou, energetic-

Trávicí ústrojí
Složení, význam, vymezení základních pojmů
Přeměna látek a energie
Oběhová soustava
Nervová soustava
Vylučovací soustava
Žlázy s vnitřní sekrecí

20

Výživa
Zásady správné výživy
Výživové potřeby, vzájemný poměr
živin
Výživové normy
Metabolismus
Základy anatomie a fyziologie člověka
v souvislosti s příjmem a zpracováním
potravy
Druhy stravy a směry ve výživě
Zásady zdravé výživy
Způsoby stravování, alternativní směry ve výživě
(vegetariánství, dělená strava, syrová
strava, makrobiotika )
Poruchy výživy – bulimie, anorexie
Racionální výživa

17

Diferencované stravování
Specifika výživy určitých skupin lidí
(stravování kojenců, batolat, dětí předškolního věku, školní mládeže, adolescentů, pracujících, seniorů, pracujících v obtížných pracovních podmínkách, sportovců, kojících žen)
Stravovací zvyklosti příslušníků různých národů a etnických skupin

13

Výživa léčebná
Dosažení léčebného účinku
Druhy diet – charakteristika, indikace,
vhodné a nevhodné potraviny

15

Praktické sestavování jídelních a
nápojových lístků
Změny nutričního chování
Výpočet biologické a energetické
hodnoty u potravin a pokrmů, význam

8
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kou a výživovou hodnotu pokrmu
 diskutovat o volném životním
stylu
 uvést příklady nesprávných stravovacích návyků
 určit možnosti výpočtu tělesné
hmotnosti
 rozlišit tělesné sebepojetí ženy a
muže
 vysvětlit rozložení tukové hmoty
ženy i muže
 diskutovat o faktorech ovlivňující dědičnost
 rozdělit a popsat somatotypy
 vysvětlit možnosti stanovení
svalstva
 vypočítat maximální a minimální výkon
 vysvětlit pojem a význam slova
Wellness
 určit vztah mezi pohybem, výživou a civilizačními chorobami
 určit základní projevy nemoci
 vysvětlit zdravotní omezení nemocného
 doporučit vhodné a nevhodné
potraviny včetně vhodných a
nevhodných tepelných úprav

 rozdělit a stručně charakterizovat redukční diety
 vysvětlit jednotlivé fáze hladovění včetně určení zdravotních
rizik
 formulovat pravidla správné výživy při redukční dietě
 diskutovat nad zdravotními riziky redukčních diet a hladověním

výpočtu

Sebepojetí, indexy a složení těla
Tělesná hmotnost
Tělesné sebepojetí ženy
Tělesné sebepojetí muže
Dědičnost
Tělesný typ
Stanovení tělesného svalstva a tuku

7

Pohyb a zdraví
Maximální výkon
Minimální výkon
Wellness
Pohybový režim

7

Vliv výživy na rozvoj a průběh nejčastějších zdravotních komplikací
Nemoci z nedostatku vitaminů (C, D,
B, A)
Výživa a rakovina (se zaměřením na
rakovinu tlustého střeva)
Výživa a nemoci srdce a cév
Výživa a játra
Výživa a odvápnění kostí
Výživa a nemoci štítné žlázy
Výživa a diabetesmelitus
Výživa a poruchy imunity
Principy a rozdělení redukčních diet
Nevyvážené diety
Pavědecké diety
Vyvážené diety
Krátkodobé diety
Nízkoenergetické diety
Hladovění

10

Opakování k maturitní zkoušce
Učivo prvního ročníku: 4 hodiny
Učivo druhého ročníku: 3 hodiny
Učivo třetího ročníku: 4 hodiny
Učivo čtvrtého ročníku: 5 hodin

16

Člověk a životní
prostředí

7

Technologie
Celková hodinová dotace: 2 – 1 – 1,5 – 3,5
Platí od: 1. 9. 2009
Ukončení platnosti: 31. 8. 2013
Obecný cíl
Předmět předkládá žákům přehled o přípravě, úpravě a zpracování surovin, potravin, polotovarů, o vlastní přípravě jídel, zohledňuje zásady racionální výživy v návaznosti na klasické i moderní technologické postupy pří- 109 -
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pravy a zpracování pokrmů. Poukazuje na dodržování hygienických, ekologických a bezpečnostních pravidel a
předpisů souvisejících se zpracováním surovin, jejich přípravou a expedicí. Vede žáky, aby pracovali s odbornou
literaturou a recepturami teplých a studených pokrmů, využívali prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně pracovali s informacemi.
Charakteristika učiva
Učivo vychází z obsahového okruhu Rámcově vzdělávacího programu. Předmět Technologie je provázán
s dalšími předměty (Potraviny a výživa, Stolničení, Odborný výcvik) a seznamuje žáky s požadavky na hygienu
v gastronomii, s novými trendy ve výživě, poskytuje přehled o potravinách a jejich úpravě k přípravě jídel.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Hlavním cílem okruhu je poskytnutí teoretických poznatků a praktických dovedností pro výrobu pokrmů a nápojů. Žáci jsou vedeni k osvojení technologických postupů přípravy pokrmů, využívání poznatků o racionální výživě, dietách a alternativních způsobech stravování. Žáci se naučí pracovat s vybavením výrobních středisek.
Nedílnou součástí okruhu je uplatňování zásad bezpečnosti a hygieny práce v gastronomickém provozu, dodržování hygienických předpisů pro práci s potravinami a prevenci alimentárních nákaz.
Hodnocení výsledků žáků
Hodnocení vyplývá z dílčí klasifikace na základě kombinace slovního a numerického hodnocení, přihlíží se
k průběžné aktivitě žáků při vyučování i při akcích školy. Znalosti jsou ověřovány pomocí písemných testů,
ústního zkoušení a hodnocení samostatných prací, samostatného vyhledávání informací a jejich využívání
v praxi. Hodnotí se propojení s ostatními odbornými předměty.
Pojetí výuky
Předmět poskytuje žákům ucelenou soustavu vědomostí o přípravě, úpravě a zpracování surovin, potravin a
polotovarů. Připravuje žáky k tomu, aby byli schopni kombinovat teoretické a následně i praktické poznatky
v budoucím zaměstnání, vede je k všestranné komunikaci, k užívání odborné terminologii, k pozitivnímu vztahu
k práci. Vyučovacím předmětem se prolínají průřezová témata
Metodika výuky
Používána bude forma výkladu, řízeného rozhovoru, práce s učebnicí, samostatné a skupinové práce žáků, diskuze. Důraz je kladen na názornost a srozumitelnost s použitím vzorků potravin, s využitím didaktických pomůcek (videa, instruktážní filmy, projektory), využití odborné literatury, knih a časopisů, nových informací a trendů. K ověřování znalostí se využívá frontální opakování, ústní zkoušení, vypracování samostatných prací a referátů. Součástí výuky jsou rovněž odborné exkurze, návštěva veletrhu a odborných výstav. Zpětná vazba je průběžně ověřována formou dialogu a skupinovou diskuzí.
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat
 odborné kompetence absolventa
 kompetence k učení
 kompetence k řešení problémů
 Průřezová témata uplatňovaná ve výuce předmětu:
 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:

Úvod do předmětu

 vypočítat suroviny pro přípravu
jednotlivých receptur v daném
množství porcí
 orientovat se v odborné literatuře i v odborných časopisech
 vyplnit formuláře používané ve
veřejném stravování
 vysvětlit základní body hygienických a bezpečnostních předpisů
 jednat v souladu s předpisy bez-

Počet
hodin
1

Výpočet spotřeby surovin, odborná
literatura
Receptury teplých, studených a dietních pokrmů, odborné časopisy
Normování
Formuláře – žádanka, výdejka

6

Hygienické a bezpečnostní předpisy,
požární ochrana
Hygiena osobní, pracoviště a potravin
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci,
hygiena práce, požární prevence

4
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pečnosti práce a požární ochrany
 navrhnout vhodné hasicí přístroje
 objasnit prevenci vzniku požáru
 zdůvodnit nutnost dodržování
hygienických předpisů
 charakterizovat druhy hygieny
 aplikovat bezpečnostní předpisy
při práci kuchaře, číšníka
 zdůvodnit úlohu státního odborného dozoru nad bezpečností
práce
 při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů postupovat v souladu
s předpisy a pracovními postupy
 poskytnout první pomoc při úrazu na pracovišti
 uvést povinnosti pracovníka i
zaměstnavatele v případě pracovního úrazu
 využívat znalostí o potravinách a
výživě při výběru vhodných surovin
 zvolit vhodné suroviny a technologické postupy pro přípravu
pokrmů
 orientovat se ve způsobech
předběžné úpravy
 rozlišit potraviny rostlinného a
živočišného původu
 určit předběžné úpravy u jednotlivých druhů potravin a popsat je
 posoudit šetrnost a hospodárnost
předběžné úpravy
 dodržovat hygienické předpisy a
bezpečnost při práci se stroji a
zařízeními k předběžné úpravě
potravin
 vysvětlit význam tepelné úpravy
potravin
 vyjmenovat
změny
v potravinách při tepelné úpravě
 charakterizovat jednotlivé druhy
tepelných úprav
 rozpoznat klady a zápory tepelných úprav pro lidský organismus
 popsat zásady u jednotlivých
technologií, posoudit rozdíly
mezi nimi a vhodně je využívat
 posoudit biologickou a energetickou hodnotu potraviny a nejvhodnější způsob technologického zpracování
 využívat nové formy tepelného
zpracování
 charakterizovat víceúčelové zařízení k tepelným úpravám

Bezpečnostní předpisy při práci kuchaře a číšníka
Řízení bezpečnosti práce v podmínkách organizace a na pracovišti
Pracovněprávní problematika BOZP
Bezpečnost technických zařízení

Příprava pokrmů
Výběr a předběžná úprava surovin
Potraviny rostlinného původu
Úprava suchým způsobem
Úprava mokrým způsobem
Dělení potravin
Potraviny živočišného původu
Úprava suchým způsobem (bourání,
vykosťování, odblaňování, naklepávání, porcování, špikování, plnění, mletí,
šlehání, marinování, kořenění)
Úprava mokrým způsobem
Hygienické předpisy a bezpečnost při
práci

Základní tepelné úpravy
Tepelné úpravy
Vaření, zadělávání, dušení, pečení,
opékání (restování), zapékání (gratinování), smažení
Víceúčelové zařízení k tepelným
úpravám
Uzení, udírny, prostředky
k nasolování, proces solení, způsoby
uzení, vady při uzení
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uvést postup při nasolování
poznat prostředky k nasolování
popsat postup při uzení
rozpoznat vady masa a uzenin
vzniklé při nasolování a uzení

 objasnit význam polévek pro
lidský organismus
 rozeznat jednotlivé druhy polévek, a uvést příklady
 vypočítat
spotřebu
surovin
k přípravě polévek
 navrhnout možnosti čištění a zesilování vývarů
 popsat možnosti zjemňování polévek
 vysvětlit rozdíly mezi zavářkami
a vložkami do polévek
 vyjmenovat jednotlivé druhy zavářek a vložek do polévek a popsat jejich přípravu
 vysvětlit význam omáček ve výživě člověka
 rozpoznat jednotlivé druhy omáček
 navrhnout způsoby podávání
 určit dávkování jednotlivých
druhů omáček
 popsat přípravu klasických omáček v české kuchyni
 stanovit rozdíly mezi hnědými a
bílými druhy omáček
 rozlišit přípravu a použití aspiku
a želatiny
 charakterizovat jemné studené a
teplé omáčky
 porovnat klady a zápory úprav
omáček z průmyslově připravených polotovarů
 vysvětlit význam příloh pro lidský organismus
 stanovit klady a zápory konzumace jednotlivých druhů příloh
 navrhnout hmotnost příloh
 uvést příklady příloh z brambor,
ze
zeleniny,
z mouky,
z obilovin, z luštěnin
 zvolit vhodnou přílohu, dohotovit a esteticky upravit
 kontrolovat kvalitu a expedovat
hotové výrobky

Polévky
Charakteristika, význam, dávkování
Kuchařské rozdělení polévek a popis
jednotlivých skupin
Vložky a zavářky do polévek

10

Omáčky, aspiky
Druhy omáček, význam, dávkování,
způsob podávání
Klasické omáčky české kuchyně
Hnědé a bílé omáčky
Aspik, želatina
Jemné studené a teplé omáčky
Úprava omáček z průmyslově připravených polotovarů

10

Přílohy a doplňky k hlavním jídlům
Význam příloh pro lidský organismus
Hmotnost jednotlivých příloh
Druhy příloh dle základní suroviny

10

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

Učivo

Počet
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hodin
Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 rozdělit dle tepelné úpravy vajec
možnosti přípravy jídel z vajec
 určit vhodné příklady jídel
z vajec, včetně postupu přípravy
 zhodnotit výhody a nevýhody
konzumace vajec
 uvést příklady včetně postupu
přípravy jídel ze sýrů

 charakterizovat jednotlivé druhy
jatečních mas
 rozeznat u jednotlivých druhů
jatečních mas jejich části
 použít části k vhodným tepelným úpravám
 určit správnou přípravu základů
pro jednotlivé pokrmy
 zhodnotit složení jednotlivých
druhů jatečních mas
 uvést předběžnou úpravu u jednotlivých druhů jatečních mas
 popsat přípravu základních receptur u jednotlivých druhů mas
 vhodně kombinovat přílohy
k pokrmům, respektovat hledisko racionální výživy
 popsat předběžnou přípravu a
použití vnitřností jatečních mas
 připravovat teplé nápoje běžně
zařazené na jídelním lístku

Pokrmy z vajec a sýrů
Možnosti úpravy jídel z vajec
Možnosti úpravy jídel ze sýrů

Technologické postupy přípravy
pokrmů z jatečních mas a vnitřností
Druhy jatečních mas
Hovězí maso
Telecí maso
Vepřové maso
Skopové, jehněčí, kůzlečí maso
U výše uvedených druhů jatečních
mas:
charakteristika, rozdělení, složení,
předběžná úprava, použití jednotlivých částí u všech tepelných úprav,
příklady jednotlivých receptur
Předběžná a tepelná úprava vnitřností
jatečních mas
Teplé nápoje vhodné k expedici pokrmů

4

29

3. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 49,5 (1,5)
Výsledky vzdělávání
Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 vysvětlit rozdělení drůbeže, charakterizovat jednotlivé skupiny
 posoudit vlastnosti drůbežího
masa a jeho význam pro výživu
 objasnit předběžnou přípravu
drůbeže (od zabití až po tepelnou úpravu)
 navrhnout vhodné části drůbežího maso k jednotlivým tepelným
úpravám, včetně přípravy základních receptur
 popsat přípravu náplní u pečení
drůbeže
 popsat předběžnou přípravu a
použití vnitřností z drůbeže
 vysvětlit vhodnost konzumace
rybího masa z hlediska zdravé

Učivo

Počet
hodin

Pokrmy z drůbeže
Rozdělení a použití částí drůbeže
Předběžná příprava drůbeže
Vhodné tepelné úpravy při zpracování
drůbeže
Vhodné náplně při pečení drůbeže
Úprava vnitřností

Pokrmy z ryb, korýšů, měkkýšů,
obojživelníků
Druhy ryb, složení rybího masa
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výživy
 charakterizovat jednotlivé druhy
ryb a přiřadit vhodné tepelné
úpravy
 popsat složení rybího masa
 orientovat se v předběžné přípravě ryb a v přípravě rybí várky
 uvést pokrmy z ryb u jednotlivých tepelných úprav, vysvětlit
jejich postup přípravy a vhodné
přílohy
 vyjmenovat rybí vnitřnosti a určit vhodné tepelné úpravy
 rozpoznat základní druhy mořských živočichů, rozlišit korýše,
měkkýše a obojživelníky
 zhodnotit jejich význam ve výživě
 vysvětlit předběžnou úpravu
mořských živočichů, porovnat
jejich tepelné zpracování a využití v teplé i studené kuchyni
 vyjmenovat a charakterizovat
části masa vhodné k mletí
 popsat předběžnou přípravu,
mletí a možnosti tvarování mletého masa
 určit vhodné tepelné úpravy a
uvést základní technologické postupy přípravy u jednodruhových mas, směsí a kašovin
 posoudit nebezpečí nákazy při
nedostatečném tepelném zpracování mletého masa
 vyjmenovat
přísady
k ochucování a spojování mletých mas
 vysvětlit pojem hašé, krokety a
popsat jejich přípravu
 objasnit význam pokrmů na objednávku v gastronomii
 určit druhy a části masa vhodné
k minutkové úpravě
 vyjmenovat a popsat možnosti
předběžné úpravy
 charakterizovat vhodné minutkové technologie
 uvést přílohy a doplňky vhodné
k pokrmům na objednávku
z hlediska racionální výživy
 určit možnosti využití vnitřností
k minutkové úpravě
 doporučit potraviny rostlinného
původu vhodné pro přípravu minutek
 diskutovat o kladech a záporech
minutkové úpravy

Předběžná příprava ryb sladkovodních
a mořských
Tepelné úpravy ryb
Předběžná a tepelná úprava korýšů,
měkkýšů a obojživelníků
Úprava rybích vnitřností

Pokrmy z mletého masa
Způsoby mletí, sekání a škrabání
masa, hygienické normy při přípravě
pokrmů
Pokrmy z jednoho druhu mletých mas
Pokrmy ze směsi mletých mas, kašoviny

8

Technologické postupy přípravy
pokrmů na objednávku
Vhodné části masa jatečných zvířat,
drůbeže, zvěřiny, ryb
Předběžná úprava mas k přípravě
minutek
Přílohy a doplňky
Možnosti přípravy minutkových pokrmů z rostlinných potravin
Speciální úpravy u minutkových pokrmů
Dokončování pokrmů před hostem
Přílohy a doplňky k pokrmům na
objednávku
Klady a zápory konzumace minutkových pokrmů

21

4. ročník
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Počet hodin za rok (týden) – 112 (3,5)
Výsledky vzdělávání
Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 vysvětlit význam diferencovaného stravování
 pracovat s výživovými normami
 vyjmenovat skupiny a vysvětlit
hlavní zásady při stravování jednotlivých skupin
 charakterizovat technologii přípravy vybraných dietních pokrmů
 charakterizovat studenou kuchyni, upřesnit rozdíly mezi teplou a
studenou kuchyní
 upozornit na význam hygienických požadavků při přípravě výrobků studené kuchyně
 uplatnit smysl pro estetické cítění, barevnost, detail při úpravě
výrobků studené kuchyně a
úpravě na mísách
 vyjmenovat výrobky a popsat
jejich přípravu
 při přípravě pokrmů uplatnit
hledisko racionální výživy
 navrhnout výrobky vhodné pro
slavnostní příležitosti
 popsat druhy a použití kaviáru
 orientovat se v kuchyních cizích
zemí a uvést jejich tradiční pokrmy a nápoje, stravovací zvyklosti
 charakterizovat typické pokrmy
cizích zemí, způsob jejich zpracování a podávání
 připravit typické národní pokrmy, orientovat se v regionálních
kuchyních
 posoudit přednosti cizích kuchyní z hlediska zdravé výživy
 porovnat pokrmy zahraničních
kuchyní
s naší gastronomií
z hlediska racionální výživy
 sestavit nabídku pokrmů pro příslušníky různých etnických společenství podle jejich tradic a
náboženských zvyklostí
 vyjmenovat typické pokrmy
české a moravské kuchyně, krajové speciality
 vysvětlit význam progresivní
přípravy pokrmů ve stravování
 zhodnotit klady a zápory výrobků konvenience

Učivo

Počet
hodin

Diferencované stravování
Stravování jednotlivých skupin dle
vývojového hlediska
Stravování pracujících v různých
pracovních podmínkách
Dietní stravování

15

Výrobky studené kuchyně
Charakteristika studené kuchyně
Hygienické předpisy ve studené kuchyni
Úprava základních výrobků: marinády, majonézy, aspiky, saláty, pěny
Výrobky ze sýrů
Výrobky z vajec
Výrobky ze zeleniny
Pokrmy z ryb, korýšů, měkkýšů
Úprava kaviáru
Paštiky, galantiny, masové pěny, huspeniny

21

Mezinárodní kuchyně, tradice
Česká a regionální kuchyně
Francouzská kuchyně
Anglická kuchyně
Ruská kuchyně
Italská kuchyně
Maďarská kuchyně
Německá kuchyně
Polská kuchyně
Balkánská kuchyně
Čínská kuchyně
Japonská kuchyně
Technologické postupy přípravy tradičních pokrmů
Speciality české kuchyně
Krajové speciality

15

Progresivní příprava pokrmů
Příprava pokrmů z průmyslových
polotovarů a mražených výrobků
Využití moderního vybavení kuchyně
při předběžné a tepelné úpravě

9
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 získávat poznatky o nových polotovarech a výrobcích
 připravit pokrmy pro alternativní
formy stravování
 vyjmenovat a charakterizovat
speciální přípravy pokrmů
 navrhnout vhodné pokrmy pro
speciální přípravu pokrmů
 popsat zásady anglického způsobu
 stanovit zásady při flambování
včetně nutnosti dodržovat bezpečnostní předpisy
 používat výživové a technologické normy
 vyhledávat potřebné informace a
předpisy v odborné literatuře
 hospodárně nakládat s potravinami, energiemi a pitnou vodou,
s odpady a obaly dle předpisů

Alternativní způsoby stravování
Příprava pokrmů ve zvláštních podmínkách
Speciální přípravy pokrmů
Úprava pokrmů v těstě
Anglický způsob úpravy
Flambování masa, moučníků, ovoce
Trendy v gastronomii, zážitková
gastronomie
Pracovní činnosti v cateringových
společnostech
Moderní technologická zařízení a
pracovní postupy
Práce s odbornou literaturou, recepturami a předpisy
Předpisy na ochranu životního prostředí v provozu

12

Opakování k maturitní zkoušce
Učivo prvního ročníku: 10 hodin
Učivo druhého ročníku: 10 hodin
Učivo třetího ročníku: 10 hodin
Učivo čtvrtého ročníku: 10 hodin

40

Stolničení
Celková hodinová dotace: 2 – 1 – 1,5 – 3,5
Platí od: 1. 9. 2009
Ukončení platnosti: 31. 8. 2013
Obecný cíl
Předmět poskytne žákům vědomosti o stolničení a obsluze v gastronomických provozech. Umožní podrobnější
získání všeobecných a odborných vědomostí k profesionálnímu vykonávání povolání. Vysvětlí žákům význam
hygienických předpisů a předpisů o bezpečnosti práce. Vede žáky k dodržování hygienických předpisů a předpisů o bezpečnosti práce. Vysvětlí zásady profesního chování v různých typech odbytových středisek. Připraví
žáky na kontakt se zahraničními hosty. Ukáže žákům správnou přípravu pracoviště na provoz, dbá na estetiku
pracoviště, seznámí žáky se speciálním a běžným inventářem, praktickým použitím a údržbou. Ukáže sestavení
menu, jídelních a nápojových lístků podle gastronomických pravidel. Seznámí žáky s různými typy techniky
obsluhy. Vysvětlí rozdíl mezi jednotlivými středisky, požadovanými službami a zásadami obsluhy v nich. Naučí
žáka popsat pivní zařízení, skladování a údržbu. Seznámí žáka s rozdělením vín, nabídkou a servisem vín, naučí
ho popsat rozdíl mezi jednotlivými druhy míšených nápojů a základními povinnostmi barmana, znát druhy a
organizační zajištění slavnostních hostin. Vysvětlí rozdíl obsluhy v dopravních prostředcích a ubytovacích zařízení. Zaměří se na hotelový a restaurační management s návazností na praxi. Seznámí s novými trendy
v gastronomii. Vysvětlí význam recyklace odpadu v souvislosti s ochranou životního prostředí.
Charakteristika učiva
Obsah učiva vychází z Rámcově vzdělávacích programů. Žákům jsou vysvětleny základy hygienických předpisů a bezpečnostních předpisů v souvislosti s prací se stroji a zařízeními, zařazení kontroly hygieny a bezpečnosti
práce na pracovišti, jež jsou nedílnou součástí bezpečnosti práce. Důraz je kladen na organizaci práce, profesní
vystupování a estetiku pracoviště. Učivo je sestaveno tak, aby žák využil získaných vědomostí v praktickém
životě. Poznatky z předmětu jsou propojovány s dalšími odbornými předměty – Technologie, Restaurační a
hotelový provoz, Potraviny a výživa, Odborný výcvik. Ukazuje a vysvětluje význam organizace práce. Využívá
se počítače a práce s jednotlivými programy při komunikaci s hostem – vyúčtování, organizaci práce, vedení
účetní evidence. Seznamuje žáky s novými trendy v oblasti servisu pokrmů a nápojů, služeb.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Hlavním cílem okruhu je poskytnutí teoretických poznatků a praktických dovedností pro servis pokrmů a nápojů. V oblasti odbytu a obsluhy si žáci osvojují techniku jednoduché a složité obsluhy hostů a organizaci práce,
řízení součinnosti úseku odbytu. Žáci se naučí pracovat s vybavením odbytových středisek. Nedílnou součástí
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okruhu je uplatňování zásad bezpečnosti a hygieny práce v gastronomickém provozu, dodržování hygienických
předpisů pro práci s potravinami a prevenci alimentárních nákaz.
Hodnocení výsledků žáků
Hodnocení je prováděno dle pravidel Hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Při hodnocení je zařazeno řešení
problémových situací při komunikaci s hostem. Známkou je žák ohodnocen za samostatné práce a za práce na
zadané téma, například sestavení jídelního a nápojového lístku. Hodnocení je také prováděno na základě písemného opakování - učebních celků, jednotlivých témat, je sledována aktivita žáků při hodinách a na akcích školy.
Na písemné opakování je využita forma testu, doplňování do textu, pro opakování je využit popis nákresu, např.
snídaní, založení pro jednoho hosta, inventáře apod. Je kontrolováno propojení s ostatními odbornými předměty.
Znalosti jsou ověřovány pomocí písemných testů, ústního zkoušení a hodnocení projektů zaměřených na samostatnost žáků při vyhledávání potřebných informací, týkajících se zadaných témat.
Pojetí výuky
Žáci budou vedeni k otevřené profesní komunikaci, k užívání odborné terminologie, k prolínání teoretických a
praktických znalostí, k samostatné práci při zadání úkolu, k estetické výchově na pracovišti. Budou dodržovány
zásady bezpečnosti práce a hygienické předpisy. Součástí bude rozvíjení komunikačních dovedností, pozitivní
vztah k práci – práce v kolektivu, vztah k nadřízeným. Využity budou jazykové znalosti, moderní trendy
v oblasti obsluhy a prodeje. Součástí bude vztah k životnímu prostředí. Poskytuje žákům ucelenou soustavu
vědomostí o potravinách, nápojích a zásadách správné výživy a o jejich vlivu na zdraví člověka. Připravuje žáky
k tomu, aby byli schopni kombinovat teoretické a následně i praktické poznatky v budoucím zaměstnání. Vede
žáky k všestranné komunikaci, k užívání odborné terminologie, pozitivnímu vztahu k práci, k využívání prostředků informačních a komunikačních technologií a k efektivní práci s informacemi. Vyučovacím předmětem
se prolínají rovněž průřezová témata. Učí žáky mezipředmětovým vazbám.
Metodika výuky
Výuka probíhá formou frontálního vyučování. Skupinové vyučování je využíváno při plnění jednotlivých úkolů
– sestavení snídaní, systémech obsluhy, vyšší formě složité obsluhy, přípravě míšených nápojů apod. Předem
zadané projekty jsou vypracovány samostatně při skupinové práci. Je využita odborná literatura, odborné knihy
a časopisy. Během výuky se využívají didaktické pomůcky – video, instruktážní filmy předvádějící jednotlivé
postupy při servisu pokrmů a nápojů. Do výuky je zařazena návštěva veletrhů a odborných výstav, exkurze do
provozoven společného stravování a potravinářských provozů. Pro vyhledávání nových informací a trendů je
využit internet. Výuka podporuje práci s počítačem - organizační systém obsluhy, vyúčtování s hostem, komunikace s ostatními středisky, zajištění objednávek v hotelovém provozu apod. Je zajištěno těsné propojení
s výukou cizích jazyků - zařazení cizích odborných termínů do výuky, písemným zpracováním jídelního lístku a
následné využití v praxi při komunikaci s hostem.
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat
 odborné kompetence absolventa
 kompetence k učení
 kompetence k řešení problémů
 Průřezová témata
 Člověk a životní prostředí
 Informační a komunikační technologie
 Člověk a svět práce
 Občan v demokratické společnosti

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

Počet
hodin

Učivo

Poznámky

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 rozlišovat druhy odbytových
středisek a jejich vybavení
 charakterizovat organizaci práce
a
úkoly
pracovníků
v odbytovém středisku
 pracovat s technickým zařízením
v odbytovém středisku
 sestavit typickou nabídku pokrmů a nápojů pro různá odbytová
střediska, stanovit způsob obslu-

Odbytová střediska
Význam a úkoly odbytových středisek
Členění a kategorizace odbytových
středisek
Vybavení odbytových středisek, inventář
Organizace práce v odbytu
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hy
 stanovit ceny gastronomických
služeb
 zdůvodnit jednotlivé zásady hygieny a bezpečnosti práce
 rozeznat jednotlivé předpisy
v oblasti hygieny a bezpečnosti
práce
 vysvětlit rozdělení a použití inventáře
 rozlišit malý a velký stolní inventář
 inventář vhodně použít podle
způsobu servisu podávaného pokrmu a nápoje
 rozeznat pomocný inventář
 popsat zařízení na úseku obsluhy
 vysvětlit význam ošetření a udržování inventáře
 objasnit práci s inventářem
 charakterizovat pomůcky obsluhujících
 seznámit se s předpisy souvisejícími s odbytem výrobků a služeb
 znát členění pracovních povinností
 rozlišovat druhy a způsoby odbytu výrobků a služeb, volit
vhodné formy
 ukázat nošení talířů, plat, tácků
 ovládat techniku podávání a
ošetřování nápojů, jednoduché i
složité obsluhy a její různé formy podle prostředí, charakteru
akce a společenské příležitosti
 připravit pracoviště před zahájením provozu, udržovat pořádek
během provozu, provést úklid po
jeho skončení
 přijmout objednávku, provést
vyúčtování s hostem a objednavatelem
 znát
způsoby
nakládání
s tržbami, pracovat se zúčtovací
technikou
 určit způsoby placení
 vysvětlit význam gastronomického sledu pro tvorbu jídelního a
nápojového lístku
 navrhnout jídelní lístek se
správným gastronomickým sledem

Zásady hygieny a bezpečnosti práce
Hygiena – osobní, pracovní
Bezpečnost při práci
Platné normy z oblasti hygieny a
bezpečnosti práce

5

Inventář a zařízení na úseku obsluhy
Rozdělení a použití inventáře
Malý stolní inventář
Stolový a sedací inventář
Restaurační prádlo
Inventář na pokrmy
Inventář na nápoje
Pomocný inventář
Pomocné vozíky a stoly
Ošetření a udržování inventáře

14

Obsluha
Odbyt výrobků a služeb
Povinnosti obsluhujících a jejich pomůcky
Základní společenská a profesní pravidla
Formy a pravidla obsluhy
Kategorie pracovníků v obsluze
Technika obsluhy – podávání pokrmů
a nápojů při jednoduché a složité
obsluze
Příprava pracoviště před zahájením
provozu
Udržování pracoviště během provozu
Evidence vydaných jídel, koordinace
činností výrobního a odbytového
střediska
Způsoby placení a vyúčtování

14

Gastronomická pravidla
Sestavování jídelních a nápojových
lístků
Náležitosti jídelního a nápojového
lístku
Vhodnost pokrmů a nápojů
Menu – pořadí chodů a nápojů

10
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 zařadit k jednotlivým pokrmům
vhodný nápoj
 aplikovat sestavení jídelního a
nápojového lístku v praxi

 rozeznat jednotlivé systémy obsluhy
 objasnit organizaci práce při
jednotlivých systémech obsluhy
 rozlišit jednotlivé způsoby obsluhy
 popsat podávání pokrmů a nápojů při jednotlivých způsobech
obsluhy
 porovnat organizaci práce
 popsat systém Table d´hote
 ukázat správný servis při podávání pokrmů
 zařadit k nápoji správný druh inventáře
 rozlišit rozdíly mezi podáváním
jednotlivých chodů
 popsat servis snídaní, přesnídávek, obědů svačin a večeří
 zdůvodnit význam prací po
skončení provozu
 vysvětlit pravidla společenského
chování

Grafická úprava nabídkových lístků

Systémy obsluhy a formy prodeje
Organizace práce v různých formách obsluhy
Systém vrchního číšníka
Obvodový systém
Francouzský systém
Table d´hote
Způsoby obsluhy:
restaurační
kavárenský
ostatní

10

Jednoduchá obsluha
Pravidla podávání pokrmů a nápojů
Podávání studených a teplých nápojů
Příprava pracoviště pro podávání
snídaní, obědů, večeří
Podávání snídaní, přesnídávek, svačin,
obědů, večeří – podávání jednotlivých
chodů
Práce po skončení provozu
Pravidla chování u stolu a při jídle

11

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

Učivo

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 vysvětlit zásady složité obsluhy
 ukázat servis, snídaní, obědů a
večeří
 objasnit rozdíly při servisu speciálních pokrmů
 popsat přípravu pro podávání
večeří
 porovnat práci s vozíky a pomocnými stoly

Složitá obsluha
Příprava pracoviště na obědy
Sestavení menu
Podávání jednotlivých chodů
Podávání speciálních pokrmů
Příprava pracoviště pro podávání
večeří
Podávání večeří
Práce s pomocnými stoly a vozíky

 popsat zásady pro vyšší formu
složité obsluhy
 provést úpravu pokrmů před
hostem
 ukázat jednotlivé formy obsluhy
– flambování, dranžírování, míchání
 porovnat podávání fondue a
raclette
 vysvětlit úpravu teplých nápojů
před hostem
 ukázat dokončování přípravy

Počet
hodin

Vyšší forma složité obsluhy
Úprava pokrmů před hostem
Míchání předkrmových salátů, dresinky
Ochucování polévek a omáček
Flambování
Dranžírování jatečných mas, drůbeže
a ryb
Příprava fondue, raclette
Dokončování přípravy dezertů a káv
před hostem
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dezertů a káv před hostem
 popsat jednotlivé druhy kaváren
 navrhnout kavárenský jídelní a
nápojový lístek
 porovnat jednotlivé druhy káv
 popsat
způsob
obsluhy
v kavárně
 vysvětlit pojem kavárenská herna
 porovnat jednotlivé druhy vináren a jejich vybavení
 navrhnout vinárenský jídelní a
nápojový lístek
 zdůvodnit význam sortimentu
vín ve vinárně
 popsat způsob obsluhy ve vinárně
 objasnit pojem vinný sklep
 vysvětlit význam vhodnosti vína k jednotlivým pokrmům
 charakterizovat pomůcky sommeliéra a pracovat s nimi
 ukázat podávání vína před hostem
 zhodnotit význam vinařského
zákona
 rozlišit jednotlivé druhy společensko zábavních středisek
 popsat zařízení a způsoby obsluhy v kolibě, varieté a kabaretech

Kavárny
Druhy kaváren a jejich účel
Zařízení kaváren
Kavárenský jídelní a nápojový lístek
Obsluha v kavárně
Kavárenská herna

4

Vinárny
Druhy vináren a jejich zařízení
Přípravné práce před zahájením provozu
Jídelní a nápojový lístek
Obsluha ve vinárně
Doplňková nabídka
Vinný sklep
Skladování a ošetřování vína
Práce sommeliéra
Vinařský zákon

6

Společensko-zábavní střediska
Druhy a jejich zařízení
Koliby, varieté, kabarety, noční bary
Způsoby obsluhy

3

3. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 49,5 (1,5)
Výsledky vzdělávání
Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 rozlišit jednotlivé druhy pivního
zařízení
 objasnit význam údržby pivního
zařízení
 ukázat práci při čepování piva
 rozeznat stylové restaurace
 zdůvodnit požadavek znalosti
cizího jazyka při sestavování jídelního lístku
 popsat správný servis při podávání aperitivů a nápojů
 vysvětlit správný servis speciálních jídel
 rozeznat rozdíl mezi podáváním
speciálních jídel
 zařadit správný inventář ke speciálním jídlům
 zdůvodnit práci s nabídkovým
stolem
 popsat dokončování jídel před
hostem

Počet
hodin

Učivo
Pivní zařízení
Pivní sklad, skladování piva
Výčepní zařízení, údržba
Narážení a čepování
Ošetřování piva

8

Vyšší skupiny a stylové restaurace
Účel a zařízení
Příprava pracoviště
Sestavování jídelních a nápojových
lístků se zřetelem na stravovací zvyklosti cizinců
Podávání aperitivů a ostatních nápojů
Podávání speciálních jídel a ovoce
(raci, ústřice, langusty, hlemýždi,
kaviár, chřest, artyčoky, kukuřice a
jižní ovoce)
Práce s nabídkovým vozíkem
Dokončování úpravy jídel před hostem
Nové trendy v gastronomii

8
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 navrhnout nové trendy
 popsat
podávání
pokrmů
z mezinárodní kuchyně
 rozpoznat známé osobnosti
gastronomie
 rozlišit jednotlivé druhy míšených nápojů
 popsat práci barmana
 poskytovat odborný servis nápojů, ovládat základní dovednosti
při přípravě míšených nápojů
 určit suroviny pro přípravu míšených nápojů
 navrhnout různé druhy ozdob na
míšené nápoje
 rozeznat druhy míšených nápojů
 navrhnout členění ubytovacích
zařízení
 popsat vybavení ubytovacích
závodů
 objasnit práci v recepci a její
služby
 zdůvodnit význam hotelového
řádu
 porovnat
zásady
obsluhy
v jednotlivých ubytovacích zařízeních
 navrhnout hotelový lístek
 popsat práci v hotelové hale a
open baru
 objasnit pojem room service
 popsat vybavení office
 vysvětlit práci recepčního
 rozlišit jednotlivé dopravní prostředky a způsoby obsluhy
 vysvětlit význam dopravních
prostředků jako středisek služeb

Podávání pokrmů mezinárodní kuchyně
Osobnosti gastronomie
Míšené nápoje
Význam a dělení
Vybavení barového pultu
Barový office
Práce barmana
Pravidla míšených nápojů
Druhy skla a ostatní pomůcky
Suroviny používané k přípravě míšených nápojů
Příprava sirupů
Druhy míšených nápojů a jejich příprava
Ubytovací závody
Členění ubytovacích závodů
Vybavení
Recepce a její služby
Hotelový řád

20,5

4

Obsluha v ubytovacích zařízeních
Vybavení v office na poschodí
Práce etážového číšníka
Hotelový jídelní a nápojový lístek
Podávání snídaní, hlavních jídel a
nápojů
Obsluha v hotelové hale
Práce recepčního
Room service

6

Obsluha v dopravních prostředcích
Obsluha ve vlaku
Obsluha v letadle
Obsluha na lodi

3

Občan v demokratické společnosti

4. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 112 (3,5)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Počet
hodin

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 rozeznat jednotlivé druhy slavnostních hostin
 zajistit přípravu a realizaci
gastronomické akce, připravit
podklady pro vyúčtování
 provést návrh slavnostního menu
 aplikovat přípravu slavnostní tabule do praxe
 popsat systém banketní obsluhy
 vysvětlit podávání jednotlivých
chodů a vhodných nápojů
 ukázat prostřednictví nákresu

Slavnostní hostiny
Význam a druhy hostin
Příprava a zajišťování hostiny
Příjem objednávky
Rozpočet hostiny
Nabídka mimořádných služeb
Sestavování slavnostního menu
Příprava místnosti
Tvary slavnostních tabulí, jejich příprava a výzdoba
Příprava pomocných stolů
Organizace obsluhy
Podávání jednotlivých chodů jídel a
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tvary slavnostních tabulí
 zařadit správnou organizaci obsluhy
 provést vyúčtování hostiny
 vysvětlit rozdíl mezi zvláštními
druhy společenských hostin
 popsat systém obsluhy při jednotlivých hostinách
 provést objednávku slavnostní
hostiny, společenské akce
 navrhnout sortiment pokrmů pro
zvláštní typ akce

 objasnit servis pokrmů na šípu,
jehle a v alobalu
 rozpornat speciální výrobky studené kuchyně
 popsat ochucování šťáv a omáček
 ukázat ostatní druhy dranžírování
 vysvětlit rozdíl mezi čínským a
japonským fondue
 navrhnout vhodné pokrmy pro
barbecue a fondue
 rozeznat sýrové a zeleninové
fondue
 popsat dranžírování sýrů, loupání ovoce
 zařadit k teplým moučníkům
správný druh ovoce
 rozeznat suroviny na ochucování
salátů a polévek
 ukázat flambování studených
moučníků
 popsat podávání hořící kávy
 navrhnout vhodné koktejly do
menu
 vysvětlit rozdíl mezi koblery,
sorbety a cupy
 rozlišit polosuché koktejly
 určit aperitivní suché koktejly

nápojů
Práce po skončení hostiny
Vyúčtování hostiny
Zvláštní druhy slavnostních hostin a
typy společenských akcí
Recepce
Raut
Koktejl
Číše vína
Čaj o páté
Zahradní slavnost
Výlet na lodi
Výlet do přírody
Ostatní společenská setkání
Speciální stolničení - dokončování
pokrmů před hostem
Pokrmy na jehle, šípu a v alobalu
Dranžírování speciálních výrobků
studené kuchyně
Ochucování šťáv a omáček k úpravám
ze světlých a tmavých mas
Ostatní druhy dranžírování

10

Příprava pokrmů číšníkem
s možností dokončení hosty
Čínská a japonská fondue
Barbecue a masové fondue
Sýrové a zeleninové fondue

5,5

10

Dokončování závěrečných chodů
Dranžírování sýrů
Dranžírování a loupání ovoce
Dochucování teplých moučníků
s ovocem
Dochucování ovocných salátů
Flambování studených moučníků – se
zmrzlinou, ovocem
Úprava hořících káv

7

Míšené nápoje s využitím v menu
Ovocné a pěnové koktejly na dezertní
saláty
Koblery, sorbety, cupy
Digestivy, polosuché koktejly
Aperitivní suché koktejly

3
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 rozlišovat různé typy hostů, reagovat
na
jejich
chování
s využitím
poznatků
z psychologie
 uplatňovat pravidla společenského chování a zásady profesního vystupování i psychologické
základy
jednání
s podřízenými, nadřízenými, zákazníkem, obchodními a pracovními partnery
 zvládat řešení různých komunikativních a interpersonálních situací (včetně konfliktních a zátěžových), vhodně uplatňovat
prostředky verbální i neverbální
komunikace
 respektovat národní mentalitu a
aspekty multikulturního soužití
v kontaktu se zákazníky
 volit vhodné zdroje a odpovídající techniku k vyhledání požadované informace
 orientovat se v získaných informacích, třídit je, analyzovat,
vyhodnocovat, zaznamenávat a
uchovávat textové, numerické i
grafické informace

Profesní komunikace
Typy zákazníků a psychologické základy jednání
Pravidla společenského chování
Profesní vystupování a komunikace ve
službách
Verbální a neverbální komunikace
Zvláštnosti cizích kultur
Práce s informacemi

Opakování k maturitní zkoušce
Učivo prvního ročníku: 10 hodin
Učivo druhého ročníku: 10 hodin
Učivo třetího ročníku: 10 hodin
Učivo čtvrtého ročníku: 16,5 hodin

10

46,5

Restaurační a hotelový provoz
Celková hodinová dotace: 1 – 0 – 0 - 1
Platí od: 1. 9. 2009
Ukončení platnosti: 31. 8. 2013
Obecný cíl
Předmět Restaurační a hotelový provoz vysvětlí žákům význam hygienických a bezpečnostních předpisů, které
souvisí s údržbou a chodem jednotlivých zařízení v provozu. Vede žáky k jejich dodržování. Seznamuje
s vybavením potravinářských provozoven, s účelným uspořádáním pracoviště. Rozpozná jednotlivé druhy strojů
a zařízení a jejich funkce, vysvětlí žákům funkce jednotlivých zařízení včetně jejich údržby a využití v praxi.
Vysvětluje žákům jejich efektivitu, snížení námahy a energetickou úsporu při jejich správném využití. Aplikuje
nové trendy strojů a zařízení pro gastronomický a potravinářský provoz. Zdůvodňuje význam správné a pravidelné údržby strojů a jejich seřízení.
Poskytuje žákům ucelenou soustavu vědomostí o hotelovém provozu, zásadách práce v ubytovacích zařízeních
a činnostech pracovníků ve stravovacích zařízeních. Seznamuje žáky se základními odbornými pojmy a
s ekologickým chováním na provozovnách. Objasňuje hotelový orientační a informační systém a kontrolní činnost v zařízeních společného stravování. Učí žáky pracovat s odbornou literaturou a využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně pracovat s informacemi, srozumitelně zpracovávat texty
s běžnými i odbornými tématy.
Charakteristika učiva
Obsah učiva vychází z Rámcově vzdělávacích programů. Vysvětluje žákům základy hygienických a bezpečnostních předpisů v souvislosti s prací se stroji a zařízeními. Podstatou učiva je seznámení s jednotlivým zařízeními a stroji v potravinářském provozu, jejich údržbou a chodem. V učivu jsou vysvětleny odborné pojmy související s využitím, provozem a údržbou. Učivo je členěno do bloků podle charakteristických skupin, je kladen
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důraz na terminologii, která umožní jednoznačnou specifikaci objektu.
Předmět je provázán s dalšími předměty, jako např. Technologie, Potraviny a výživa, Stolničení, Odborný výcvik. Seznamuje žáky s požadavky na současný hotelový provoz a jeho služby.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Žáci jsou vedeni k ochraně životního prostředí ve smyslu šetrného nakládání s vodou, energiemi, nakládání
s odpady, k bezpečnému a šetrnému zacházení se zařízením provozoven. Jsou vedeni k orientaci při zařízení
provozovny. Nedílnou součástí okruhu je zařízení a vybavení ubytovacího zařízení včetně evidence hosta.
Hodnocení výsledků žáků
Vyplývá z dílčí klasifikace na základě kombinace slovního a numerického hodnocení, přihlíží se k průběžné
aktivitě žáků při vyučování i na akcích školy. Znalosti jsou ověřovány pomocí písemných testů, ústního zkoušení
a hodnocení projektů a referátů zaměřených na samostatnost žáků při vyhledávání potřebných informací týkajících se zadaných témat.
Pojetí výuky
Předmět vede žáka k zodpovědnému přístupu při práci se stroji a zařízeními. Poskytuje ucelenou soustavu vědomostí o činnostech pracovníků ve stravovacích zařízeních, o hotelovém provozu. Vede k dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů a k využití odborných znalostí v praxi, k ekologické likvidaci nefunkčních
strojů a zařízení. Naučí se předcházet nehodám, které mohou vést k úrazům.
Připravuje žáky k tomu, aby byli schopni kombinovat teoretické a následně i praktické poznatky v budoucím
zaměstnání. Vede žáky k všestranné komunikaci, k užívání odborné terminologie, pozitivnímu vztahu k práci
v restauračním a hotelovém provozu. Vyučovacím předmětem se prolínají rovněž průřezová témata. Učí žáky
mezipředmětovým vazbám.
Metodika výuky
Výuka probíhá formou frontálního a skupinového vyučování, využívá formu výkladu, řízeného rozhovoru, práce
s učebnicí. Předem zadané projekty jsou vypracovány samostatně i při skupinové práci, je využita odborná
literatura, odborné knihy, nákresy. Během výuky se využívají didaktické pomůcky – video, instruktážní filmy,
prospekty jednotlivých strojů a zařízení a hotelového provozu. Do výuky jsou zařazeny exkurze, návštěva veletrhů a odborných výstav. Pro vyhledávání nových informací a trendů je využíván internet. K ověřování znalostí je využito frontální opakování, ústní zkoušení, vypracování zadaných domácích úkolů, referátů. Zpětná
vazba žáků je průběžně ověřována formou dialogu a skupinovou diskuzí .
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat
 odborné kompetence absolventa
 kompetence k učení
 kompetence k řešení problémů
Průřezová témata:
 Člověk a životní prostředí
 Informační a komunikační technologie
 Občan v demokratické společnosti

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

Počet
hodin

Učivo

Poznámky

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 vysvětlit základní úkoly a povinnosti organizace při zajišťování
BOZP
 zdůvodnit úlohu státního odborného dozoru nad bezpečností
práce
 dodržovat ustanovení týkající se
bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a požární prevence
 uvést základní bezpečnostní požadavky při práci se stroji a zařízeními na pracovišti a dbát na jejich dodržování
 při obsluze, běžné údržbě a čiš-

Bezpečnost a ochrana zdraví při
práci, hygiena práce, požární prevence
Řízení bezpečnosti práce v podmínkách organizace na pracovišti
Pracovněprávní problematika BOZP
Bezpečnost technických zařízení
Předpisy na ochranu životního prostředí v provozu
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tění strojů a zařízení postupovat
v souladu s předpisy a pracovními postupy
vyjmenovat příklady bezpečnostních rizik, eventuálně nejčastější příčiny úrazů a jejich
prevenci
poskytnout první pomoc při úraze na pracovišti
rozlišit povinnosti pracovníka i
zaměstnavatele v případě pracovního úrazu
vyjmenovat zařízení, spotřebiče
a další kuchyňské vybavení

 rozlišit jednotlivé typy středisek
 navrhnout rozmístění a vybavení
jednotlivých provozů
 rozeznat technické vybavení

 rozpoznat jednotlivé druhy vybavení výrobních středisek
 vysvětlit práci s přepravními vozíky
 porovnat práci na jednotlivých
druzích vah
 vysvětlit princip ohřívače vody
a stroje na mytí nádobí
 zařadit správně doplňková zařízení
 popsat jednotlivé části strojů na
mechanické zpracování potravin
 vysvětlit, jak postupovat při práci se stroji na přípravu těsta
 předvést rozlišení zařízení podle
zdroje tepla
 rozpoznat zařízení podle tepelné
úpravy
 vysvětlit využití automatu
 porovnat funkci jednotlivých
druhů zařízení na smažení a pečení
 rozeznat a určit využití grilů,
roštů a rožňů
 vysvětlit princip mikrovlnného
záření
 popsat základní části kávovaru
 najít využití pro jednotlivé druhy
kávovarů

Charakteristika provozoven společného stravování a jejich technické řešení
Typy středisek - výrobní, odbytová a
ubytovací
Rozdělení provozoven společného
stravování
Technické řešení, instalace, plynové
vedení, větrací a klimatizační systémy, podlahy, stěny
Základní vybavení výrobních středisek
Stoly pracovní, mycí.
Police, výlevky
Přepravní vozíky, nádobí, náčiní,
váhy

3

Zařízení umýváren
Ohřívače vody
Stroje na mytí nádobí
Doplňková zařízení

3

Zařízení na mechanické zpracování
potravin
Stroje na zpracování brambor, zeleniny, ovoce, masa
Stroje na zpracování těsta
Univerzální stroj
Zařízení pro tepelné zpracování
pokrmů a nápojů
Zařízení podle zdroje tepla
Zařízení podle tepelné úpravy, automaty
Varné pole, varná stolička, sporáky,
varný kotel, sklopná pánev
Zařízení na smažení a pečení
grily, rošty, rožně
Mikrovlnná zařízení, kávovary, mini
kuchyně
Konvektomat, velkokapacitní zařízení
Progresivní vybavování potravinářských provozů

6
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 vysvětlit význam konvektomatu
při moderní přípravě pokrmů
 vysvětlit význam zařízení pro
uchovávání pokrmů a nápojů
v teple
 rozlišit jednotlivé druhy výdejní
techniky
 objasnit, že typ techniky je závislý na kapacitě provozu
 zdůvodnit význam zařízení pro
převoz pokrmů a nápojů
 vysvětlit význam uchovávání potravin a polotovarů za snížených
teplot
 určit jednotlivé teploty v chladicích a mrazicích zařízeních
 objasnit princip činnosti chladicích a mrazicích zařízení
 rozeznat jednotlivé typy chladicích a mrazících zařízení
 zdůvodnit využití chladících zařízení na víno – vinoték
 rozeznat jednotlivé druhy skladů
 určit teplotu v jednotlivých skladech
 rozeznat jednotlivé druhy skladů

Zařízení pro uchovávání pokrmů a
nápojů v teple
Zařízení pro uchovávání a výdej, pro
ohřev inventáře
Zařízení pro převoz pokrmů a nápojů
Zařízení v odbytových střediscích
s obsluhou – desky, vozíky, skříně

3

Chladicí a mrazicí zařízení
Význam, druhy a způsoby chlazení a
mražení
Druhy chladicích a mrazicích zařízení
Zařízení pro zchlazování a zmrazování polotovarů a hotových jídel
Využití a údržba

3

Skladové hospodářství
Druhy skladů a technické vybavení
Hygiena a bezpečnost ve skladech

3

4. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 32 (1)
Výsledky vzdělávání
Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 objasnit podstatu a význam ubytovacích středisek
 rozlišit základní druhy ubytovacích zařízení, orientovat se
v oblasti obsluhy a služeb

 vysvětlit pojmy
 zhodnotit recepční služby
 objasnit význam evidence a hotelové legitimace
 uvést hodnocení pro zařazení
úrovně ubytovacích zařízení
 vyjmenovat placené a neplacené
služby v hotelu a porovnat kvalitu jednotlivých služeb

Počet
hodin
1

Učivo
Ubytovací středisko – služby, význam, charakteristika organizace
Zásady práce v ubytovacích zařízeních
Specifika práce v oblasti obsluhy a
služeb
Stravovací služby, hotelový lístek,
hotelová hala
Office, etážový servis
Ubytovací služby
Příjem hosta
Recepční služby – druhy, charakteristika, rezervace pokojů
Příjem hosta – evidence, hotelová legitimace
Služby a pracovníci hotelové vrátnice
Ubytování hosta
Kategorizace, klasifikace ubytovacích
zařízení
Ubytovací a reklamační řád, postup při
reklamaci
Pobyt hosta – služby placené a neplacené
Základní hotelová operativně tech-
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 vysvětlit význam základní hotelové evidence
 určit pracovní náplně jednotlivých zaměstnanců hotelu
 uvést požadavky pro zřízení ubytovacího zařízení
 rozlišit chování k různým skupinám hostů
 popsat a vyplnit dotazník o spokojenosti hosta

 uvést rozdělení a vybavení hotelových pokojů
 stanovit podmínky pro ochranu
hostů a jejich majetku
 vyjmenovat a popsat zvláštní
události v hotelu
 navrhnout doporučení pro ekologická opatření v hotelích a
gastronomický zařízeních

 vyjmenovat povinnosti provozovatele hostinské činnosti
 stanovit úroveň vzdělanosti jednotlivých pracovníků hotelového
provozu a společného stravování
 popsat kontrolní činnost
 vysvětlit zážitkovou gastronomii
a zhodnotit práci cateringových
služeb
 určit nejdůležitější body hygienické nezávadnosti potravin
 uvést základní pravidla profesního chování a etiky pracovníků
v gastronomii
 sestavit příklady pro jednotlivá
praktická cvičení

nická evidence
Kniha objednávek, obsazenosti hostů,
služeb, hovorů, účetní kniha
Organizační struktura hotelu
Hotelový orientační a informační systém, piktogramy
Společná ustanovení pro ubytovací
zařízení
Pracovní náplně jednotlivých pracovníků
Péče o hosta v ubytovacích zařízeních,
služby dětem a postiženým lidem
Dojmy hostů z pobytu – pozitivní,
negativní, neutrální
Lůžková část hotelu
Kategorie hotelových pokojů, vybavení
Pracovníci lůžkové části hotelu, poskytované služby
Moderní hotelový pokoj, desatero dobrého lůžka
Ochrana hostů a jejich majetku
Zvláštní události – krádeže, ztráty,
nálezy, onemocnění, úmrtí
Ekologie v hotelovém provozu
Ochrana člověka za mimořádných
situací, BOZP
Hotelový provoz a společné stravování
Povinnosti provozovatele hostinské
činnosti
Pracovníci ve stravovacích zařízeních
Provozní kontrolní činnost
v ubytovacích a stravovacích zařízeních
Příprava pokrmů mimo místo jeho
konzumace – catering - ve veřejném
stravování
Zážitková gastronomie
Analýza nebezpečí narušení zdravotní a
hygienické nezávadnosti potravin,
kritické kontrolní body (HACCP)
Profesní etika
Praktická cvičení :
hospodaření ve středisku
vyúčtování slavnostní hostiny
obsazenost pokojů
a další dle aktuálního učiva

munikační technologie

6

8

Administrativa
Celková hodinová dotace: 2 - 0 - 0 - 0
Platí od: 1. 9. 2009
Ukončení platnosti: 31. 8. 2013
Obecný cíl
Cílem předmětu je naučit žáky ovládat techniku psaní na klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou, vést je k
racionálnímu a přesnému vedení administrativy v obchodních organizacích, k ovládání techniky korespondence
v souladu s normalizovanou úpravou písemností, ke schopnosti využívat informačních a komunikačních technologií s ohledem na požadavky moderního provozu obchodu.
Charakteristika učiva
Žáci jsou seznamováni s ovládáním běžné kancelářské techniky a poté se učí techniku psaní na stroji. Dále následuje seznámení s vybranými písemnostmi a jejich vyhotovování.
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Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
 pracovat s informací
 operativně uplatňovat získané dovednosti v praxi
 uplatnit logickou dovednost při psaní textů a vyhotovování dokladů
 racionálně a přesně vést administrativu v provozu
 ovládat techniku administrativy v souladu s normalizovanou úpravou písemností
Hodnocení výsledků žáků
Technika psaní je hodnocena dle předem stanovených pravidel (přesnost, rychlost) techniky psaní a spolu
s hodnocením kvality vyhotovení obchodních písemností odpovídá Hodnocení výsledků vzdělávání žáků, které
je součástí školního řádu školy.
Pojetí výuky
Úkolem je naučit žáky ovládat kancelářskou techniku, používat ji a vyhotovovat obchodní písemnosti.
Metodika výuky
Výukový program, tiskopisy, učebnice, internet, kancelářský SW MRP Slušovice.
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat
Klíčové kompetence:
komunikativní kompetence
 schopnost vyjadřovat se přiměřeně v psaných projevech
 zpracovávat věcně a formálně správně příslušné informace do textu personální kompetence
 prosazovat trvale rozvoj své pracovní činnosti
 přijímat odpovědnost za vlastní rozhodování a jednání
kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
 získat potřebné vědomosti a dovednosti pro uplatnění na trhu práce
 schopnost vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech
 na základě kritického posouzení orientovat svůj profesní život k podnikatelské aktivitě
kompetence využívat ICT a pracovat s informacemi
 efektivní práce s informacemi za použití kancelářské techniky
Průřezová témata:
Informační a komunikační technologie
 aplikovat a rozvíjet získané znalosti a dovednosti
 práce s informacemi
Člověk a svět práce
 uplatnit praktické pracovní dovednosti a znalosti v praxi

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

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:

Úvod do předmětu

 ovládat běžnou kancelářskou
techniku a její základní funkce
 uvědomovat si možnosti a výhody při používání techniky v
komunikaci
 psát na klávesnici desetiprstovou
hmatovou
metodou
v přiměřené rychlosti a přesnosti
 vyhotovovat písemnosti spojené s provozem
 vyhotovovat písemnosti ve
shodě s normalizovanou úpravou věcně, jazykově a formálně správně

Průřezové téma
Projekty
Poznámky

Počet
hodin

Výsledky vzdělávání

Písemná komunikace
Práce s kancelářskou technikou
Základy psaní na klávesnici –
desetiprstová hmatová metoda
Vyhotovování obchodních
písemností
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Odborný výcvik
Celková hodinová dotace: 0 – 17 – 17 – 0
Platí od: 1. 9. 2009
Ukončení platnosti: 31. 8. 2013
Obecný cíl
V předmětu Odborný výcvik jsou žáci vedeni k osvojení technologických postupů přípravy pokrmů, využívání
poznatků o racionální výživě a alternativních způsobech stravování. V oblasti odbytu a obsluhy si žáci osvojují
techniku jednoduché a složité obsluhy hostů, organizaci práce a řízení na úseku odbytu i výroby. Nedílnou součástí odborného výcviku je uplatňování zásad bezpečnosti a hygieny v gastronomickém provozu a nakládání
s vodou, energiemi a odpady ve vztahu k životnímu prostředí. Součástí vzdělávání jsou komunikační, ekonomické, ekologické a etické aspekty provozních činností.
Charakteristika učiva
Výuka v předmětu Odborný výcvik je těžištěm pro praktické osvojení dovedností získaných teoretickým vzděláváním a realizuje praktické činnosti nutné k získání profesních návyků v gastronomických provozech. Upevňují
se zde dovednosti, zkušenosti a potřebné návyky získané praktickou činností. Žák je průběžně seznamován s
pracovními nástroji a pomůckami a používá je při odborném výcviku včetně využívání moderních technologií ve
výrobním středisku. Učivo je zaměřeno na účelnou organizaci práce, hospodaření s potravinami a jejich zpracování, odpovědnost za plnění úkolů a kvalitu vykonané práce.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Vzdělávání v okruhu Odbyt a obsluha směřuje k tomu, aby žáci dovedli použít znalosti o technice odbytu výrobků a služeb ve stravovacích zařízeních, aby se seznámili s technikou jednoduché a složité obsluhy, s používaným
inventářem, naučili se sestavit jídelní a nápojové lístky a různé typy menu. Při sestavování jídelních lístků uplatní znalost správné výživy a gastronomických pravidel a dalších faktorů ovlivňujících úspěšný prodej a získání
zákazníků. Žáci jsou vedeni k uplatňování zásad společenského chování a profesního jednání. Jsou upozorňováni
na nebezpečí alkoholismu a dalších návykových látek v souvislosti s profesí a na nutnost boje proti nim.
Vzdělávání v okruhu Výroba pokrmů směřuje k tomu, aby se žáci seznámili s využitelností potravin pro technologické zpracování, s požadavky na jakost a skladování. Cílem okruhu je poskytnout žákům základní poznatky a
dovednosti v přípravě pokrmů od předběžné přípravy až k finálnímu výrobku, seznamují se s klasickými i moderními technologickými postupy přípravy pokrmů teplé a studené kuchyně i různých nápojů. Jsou vedeni k
uplatňování zásad racionální výživy a ke sledování trendů v gastronomii, získávají důležité návyky v oblasti
hygieny a bezpečnosti práce v provozu společného stravování. Žáci se obeznámí se základními druhy a využitím
technického a technologického vybavení v gastronomických provozech.
Hodnocení výsledků žáků
Hodnocení žáků bude probíhat podle pravidel Hodnocení výsledků vzdělávání žáků, které je součástí školního
řádu školy.
Je používáno slovní i numerické hodnocení. Posuzuje se především kvalita provedené práce, pracovní přístup,
výkon, hospodárnost, dodržování bezpečnosti práce.
Podle množství a kvality vykonané produktivní práce je žák hodnocen i finančně formou kapesného (hodnocení
je prováděno na základě dosažených pracovních výsledků, na základě plnění jednotlivých úkolů, s ohledem na
množství odpracovaných hodin).
Pojetí výuky
Odborný výcvik je integrujícím předmětem, který je do učebního plánu zařazen ve 2. a 3. ročníku. Žáci jsou
vedeni k prohlubování a upevňování odborných vědomostí získaných v ostatních vyučovacích předmětech. Odborný výcvik učí žáky aplikovat tyto vědomosti při praktické činnosti.
Metodika výuky
Při praktické výuce je používán výklad, demonstrační metody, názorné ukázky a instruktáž. Systematicky jsou
využívány receptury pokrmů a další odborná literatura.
Žáci pracují na zadaných úkolech samostatně i v týmu.
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat
Z realizace průřezových témat v předmětu Odborný výcvik vyplývá i osvojení základních kompetencí žáka.
Průběžně se výukou prolínají všechna průřezová témata:
 Občan v demokratické společnosti
 Člověk a životní prostředí
 Člověk a svět práce
 Informační a komunikační technologie
Vyučovací proces v Odborném výcviku je veden jako systematická příprava k flexibilnímu uplatnění a prosazení
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budoucích absolventů na trhu práce, pochopení principu celoživotního vzdělávání a směřuje ve všech jeho fázích
k osvojování a rozvoji především odborných kompetencí, ale i všech klíčových kompetencí:
 kompetence k učení
 kompetence k řešení problémů
 komunikativní kompetence
 personální a sociální kompetence
 občanské kompetence a kulturní povědomí
 matematické kompetence
 kompetence využívat ICT a pracovat s informacemi

Vzdělávací obsah
2. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 561 (17)
Výsledky vzdělávání
Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 jednat v souladu s předpisy bezpečnosti práce a požární ochrany
 vysvětlit účel kritických bodů
 poskytnout první pomoc při úrazu nebo zranění

 pracovat se zařízením, spotřebiči
a dalším vybavením střediska
 podle pravidel skladového hospodářství uskladnit potraviny a
nápoje
 hospodárně nakládat při práci se
surovinami
 zvládnout jednotlivé techniky
předběžné přípravy
 vypočítat normu surovin pro daný výrobek a stanovit jeho cenu
 správně použít gastronomická
pravidla

 vysvětlit jednotlivé způsoby tepelných úprav a vhodně je použít v praxi
 zvládnout technologický způsob
přípravy zadané polévky, její
uchování a expedici
 připravit omáčky ze zadaných
surovin

Počet
hodin

Učivo
Úvod do předmětu
Seznámení s pracovištěm
Bezpečnost práce
Požární ochrana
Osobní hygiena
Hygienické požadavky na provoz a
zařízení
Úklid a sanitace
Prevence rizik při pracovních činnostech v daném oboru
První pomoc
Výrobní a odbytové středisko
Členění a výbavy
Inventář – použití a skladování
Použití a údržba strojů a zařízení
Skladovací prostory

21

Předběžná příprava surovin
Základní technika kuchařských dovedností
Příprava surovin rostlinného původu
Příprava surovin živočišného původu
Měření, vážení
Práce s odbornou literaturou
Význam a způsob normování
Kalkulace cen
Praktické sestavování jídelních a nápojových lístků
Menu
Základní tepelné úpravy a konzervace
Vaření, dušení, pečení, smažení, pečení, opékání, grilování
Moderní úpravy pokrmů
Konzervace
Nácvik přípravy polévek
Kuchyňské dělení polévek
Příprava polévek hnědých
Příprava polévek bílých
Nácvik přípravy omáček
Příprava základů
Příprava základních omáček
Příprava hrubých omáček
Příprava základních studených omá-

70
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Člověk a životní
prostředí

35

Člověk a životní
prostředí

35
Informační a komunikační technologie

70

35

35
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 zvolit a připravit vhodné druhy
příloh podle pokrmů
 dodržovat zásady racionální výživy
 zvolit vhodné formy odbytu výrobků a služeb
 aplikovat zásady jednoduché obsluhy a komunikace s hostem i
v cizím jazyce
 rozpoznat vhodný inventář na
úseku obsluhy a prodeje
 zvládnout techniku servisu pokrmů i nápojů
 přijat objednávku a provést vyúčtování
 orientovat se ve skladu, vedení
a evidenci zásob, způsobech a
formách placení
 použít základní barmanské techniky
 prezentovat a servírovat vína k
danému pokrmu

ček
Příprava příloh a doplňků k jídlům
Přílohy z brambor, mouky, rýže a
těstovin
Přílohy ze zeleniny
Jednoduché saláty
Odbyt a obsluha
Členění a výbavy odbytového střediska
Inventář – uskladnění a údržba
Systém a způsob prodeje
Základy společenského profesního
chování a vystupování
Základní pravidla jednoduché obsluhy
Technika podávání pokrmů a nápojů
Obsluha skupin
Nácvik zručnosti

35

105

Člověk a svět práce

Prodej výrobků a služeb
Balení, skladování a expedice
Evidence prodeje a způsob placení

50

Práce barmana a someliéra
Pravidla přípravy míšených nápojů
Vybavení a suroviny
Víno – výroba a ošetřování
Prezentace a servis vín

70

3. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 561 (17)
Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 jednat v souladu s předpisy bezpečnosti práce a požární ochrany

 zvládat technologické postupy
přípravy základních pokrmů
 zvolit vhodnou přílohu k expedici hotového výrobku
 samostatně expedovat pokrmy
 sestavit nabídku pokrmů pro příslušníky různých etnických skupin podle jejich tradic a náboženských zvyklostí
 zvládat technologické postupy
přípravy základních pokrmů
z drůbeže
 charakterizovat používané suroviny, způsob zpracování a podávání
 vhodně připravit pokrm podle
základní suroviny
 připravit bezmasý pokrm nebo

Bezpečnost práce
Školení k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
Požární ochrana
Osobní hygiena a hygiena provozu
Nácvik přípravy pokrmů
z hovězího, vepřového masa a vnitřností
Použití jednotlivých částí masa
Příprava základů
Tepelné úpravy
Příprava vnitřností
Mletá masa
Pokrmy na objednávku
Zahraniční a regionální speciality

14

140

Nácvik přípravy pokrmů z drůbeže
a ostatních druhů mas
Předběžná úprava
Vykosťování a porcování
Tepelné úpravy a minutky
Skopové, zvěřina a králičí maso

70

Nácvik přípravy pokrmů z ryb a
darů moře
Předběžná úprava
Tepelné zpracování
Bezmasé pokrmy a moučníky
Pokrmy z vajec, sýrů, brambor, zele-

35
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moučník z daných surovin
 zhotovit nabídku výrobků podle
zásad racionální výživy
 vkusně upravovat hotové výrobky
 provést přeložení pokrmů z mís
 zvládnout pracovní úkony vyšší
formy složité obsluhy
 plánovat a řídit práci obsluhujícího personálu

 navrhnout slavnostní menu
 organizovat práci při slavnostní
hostině
 sestavit slavnostní menu
 zvolit vhodné formy obsluhy
podle prostředí a charakteru
provozovny
 odborně používat výčepní zařízení

niny, luštěnin, těstovin a rýže
Druhy těst, náplní a polev
Studená kuchyně
Trendy v gastronomii
Základní výrobky studené kuchyně
Zážitková gastronomie
Složitá obsluha
Francouzský systém obsluhy
Zásady pro překládání pokrmů
Dokončování pokrmů u stolu hosta
Speciální teplé a studené předkrmy
Servis hlavního chodu
Servis dezertů a moučníků
Servis kávy a digestivu
Slavnostní hostiny
Základní pravidla přípravy hostin
Organizace práce
Banket
Raut
Slavnostní oběd
Kavárny, vinárny, pivnice a bary
Technika a způsob obsluhy
Sortiment zboží a služeb
Čepování piva a údržba pivního zařízení
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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:

Gastronomie

Kód oboru a název:

65-41-L/01 Gastronomie

Stupeň vzdělání:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Délka a forma vzdělávání:

4 roky, denní studium

Platnost ŠVP:

Od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem

Výuku budou zajišťovat učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů, odborných předmětů a
odborného výcviku s kvalifikací dle ustanovení zákona o pedagogických pracovnících
563/2004 Sb., § 9 odst. 1-3
Předmětové učebny:
 učebna českého jazyka
 učebny cizích jazyků
 učebny informačních a komunikačních technologií
 učebna odborných předmětů
Odborné pracoviště a učebny odborného výcviku
 cvičné kuchyně
 školní provozovny
 odborná učebna s cvičným barem
 pracoviště sociálních partnerů
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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:

Gastronomie

Kód oboru a název:

65-41-L/01 Gastronomie

Stupeň vzdělání:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Délka a forma vzdělávání:

4 roky, denní studium

Platnost ŠVP:

Od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem

V souladu s § 65 zákona č. 561/2004 Sb. a souvisejících předpisů uzavírá škola smlouvy se
svými sociálními partnery, fyzickými a právnickými osobami. Na základě smluv dochází u
těchto partnerů k vykonávání povinné odborné praxe i odborného výcviku. Sociální partneři
umožňují exkurze na svých pracovištích, provádějí besedy a přednášky a také organizují některé odborné kurzy. Škole poskytují zpětnou vazbu prostřednictvím hodnotících dotazníků, v
nichž se vyjadřují ke kompetencím praktikantů a sdělují své další požadavky na vzdělávací
proces a jeho inovaci.
Pro odbornou praxi jsou využívána také pracoviště zahraničních partnerských škol, kde je
především sledováno rozvíjení jazykových a občanských kompetencí včetně multikulturního
vědomí.
Škola je také členem profesních organizací - Asociace kuchařů a cukrářů ČR, České barmanské asociace, Asociace číšníků ČR a při výchovně-vzdělávací činnosti spolupracuje se státními organizacemi jako je Hospodářská komora ČR, úřady práce nebo obecní úřady.
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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:

Gastronomie

Kód oboru a název:

65-41-L/01 Gastronomie

Stupeň vzdělání:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Délka a forma vzdělávání:

4 roky, denní studium

Platnost ŠVP:

Od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem

Příloha č. 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

Nositel projektu – předmět
Zařazení v ročníku
Podpůrné předměty
Hodnocení projektu

Způsob ukončení projektu
Anotace projektu
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součástí hodnocení předmětu Informační a komunikační technologie.

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 a literatura
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 a literatura, 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 předmětu Český jazyk a literatura 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 literatura a
Cizí jazyk a jejich hodnocení se stane součástí hodnocení v daném předmětu.

Hodnocení projektu

Způsob ukončení projektu
Anotace projektu

Název projektu

Závěrečný žákovský projekt

Průřezová témata
Nositel projektu - předmět
Zařazení v ročníku
Podpůrné předměty

Člověk a svět práce, Informační a komunikační technologie
Odborná praxe
4. ročník
Technologie, Stolničení, Potraviny a výživa, Informační a komunikační technologie, Ekonomika, Matematika, Český jazyk a literatura, Cizí jazyk
Hodnocení žáků bude probíhat podle pravidel Hodnocení výsledků vzdělávání
žáků, které je součástí školního řádu školy.
Závěrečná projektová práce, vypracování v tištěné a elektronické podobě.
Obhajoba projektu bude realizována v rámci praktické maturitní zkoušky.
V rámci předmětu Technologie si žáci vytvoří menu z vhodných jídel, popíší
správné technologické postupy, v předmětu Stolničení dokáží upravit a naservírovat jednotlivé pokrmy z menu včetně založení inventáře dle zásad vyšší
formy jednoduché obsluhy. V předmětu Potraviny a výživa se žáci seznámí s
charakteristikou surovin a nápojů. V Cizím jazyce přeloží zvolené menu,
včetně stručné charakteristiky pokrmů a nápojů. V Matematice se budou zabývat převáděním jednotek a základními výpočty při normování pokrmů,
v předmětu Ekonomika si sestaví kalkulaci na daný výrobek, písemnou objednávku, potvrzení objednávky, vyúčtování. Stylistickou a správnou jazykovou
stránkou se budou žáci zabývat v Českém jazyce a literatuře a veškerou dokumentaci zpracují v elektronické verzi v předmětu Informační a komunikační technologie.

Hodnocení projektu
Způsob ukončení projektu
Anotace projektu

Příloha č. 2 Odborná praxe
Odborná praxe
Obecný cíl
V předmětu Odborná praxe si žáci ověří, potvrdí a rozšíří odborné kompetence v návaznosti na dosud osvojené
teoretické znalosti z výuky Stolničení a Technologie.
Žáci se prezentují svými dovednostmi na veřejnosti při vykonávání činností ve stravovacích a ubytovacích službách.
Charakteristika učiva
Výuka se uskutečňuje na pracovištích fyzických a právnických osob. V běžném provozu musí žáci aplikovat již
nabyté kompetence, zároveň si průběžně osvojují a upevňují dovednosti nové, spojené s konkrétními pracovními
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pozicemi. Podle charakteru pracoviště se zvyšuje zručnost v odborných činnostech gastronomických, v technice
obsluhy, v aplikaci zásad bezpečnosti práce, hygienických a požárních norem, v profesní komunikaci (včetně
cizojazyčné), v uplatňování principů ekonomického a ekologického provozu.
Přímo na pracovištích se žáci seznamují s účelnou organizací provozu, učí se zvládat mimořádné i problémové
situace a sledovat moderní trendy v oboru.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Komplexní pojetí odborné praxe vede žáky:
 k aktivnímu a tvořivému postoji k problémům
 k adaptabilitě, flexibilním a kreativním postojům
 k aktivnímu přístupu k pracovnímu životu a profesní kariéře
 k zodpovědnému přístupu k plnění povinností a respektování pravidel
 k zodpovědnému přístupu k týmové i samostatné práci
 k chápání pracovních činností jako příležitosti k seberealizaci
 k utváření adekvátního sebevědomí a aspirací
 k rozvoji komunikativních dovedností
 k utváření kultivovaného vystupování
 k porozumění potřebným technickým a technologickým metodám a pracovním postupům
 k osvojení pracovních postupů potřebných pro kvalifikovaný výkon povolání a pro uplatnění se na trhu
práce
Hodnocení výsledků
Po absolvování každého bloku praxe provádějí žáci sebeevaluaci v tzv. denících praxe, kde popisují pracoviště
a prováděné pracovní činnosti, shrnují a hodnotí získané pracovní zkušenosti, rozvoj odborných i osobnostních
kompetencí a celkový přínos praxe.
Další hodnocení žákovských výstupů probíhá prostřednictvím hodnotícího formuláře, který je vyplněn přímo na
pracovišti pověřeným pracovníkem zaměstnavatele. Ve formuláři zaměstnavatel posoudí vystupování a upravenost, jazykové a odborné znalosti, chování a komunikaci, plnění zadaných úkolů, zájem o práci a motivovanost.
Absolvování jednotlivých bloků odborné praxe je nedílnou součástí vzdělávacího procesu a je povinné.
Pojetí výuky
Výuka je zařazena v učebním plánu v rozsahu: 2 týdny souvislé praxe v 1. ročníku ve 2. pololetí (v souladu se
školským zákonem může probíhat i v období hlavních prázdnin) a 3 týdny ve 4. ročníku, a to týden v průběhu 1.
pololetí a dva týdny ve druhém pololetí.
Metodika výuky
Při výuce je používán výklad, demonstrační metody, názorné ukázky, instruktáž a práce s odbornou literaturou.
Žáci pracují na zadaných úkolech samostatně i v týmu.
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat
Ve výuce jsou rozvíjeny klíčové kompetence žáků, které v předchozím vzdělávání získali především ve výuce
předmětů Technologie a Stolničení. V praktickém provozu se upevňují teoretické poznatky z nauky o výživě,
základů ekonomiky i účetnictví. Během odborné praxe se komplexně utvářejí osobnostní, komunikativní a odborné kompetence budoucích absolventů, kteří si osvojují kompetence k pracovnímu uplatnění, aplikují základní
matematické postupy při řešení praktických úkolů, efektivně pracují s informačními a komunikačními technologiemi, řeší pracovní problémy, plní pracovní úkoly v týmu, učí se pracovat efektivně a adekvátně reagovat na
hodnocení jiných lidí, efektivně komunikují na své profesní úrovni - i v cizím jazyce.
Průřezová témata:
 Člověk a svět práce: systematická příprava k flexibilnímu uplatnění a prosazení se na trhu práce, chápání
principů celoživotního vzdělávání
 Občan v demokratické společnosti: rozvoj komunikativních a personálních kompetencí a kompetencí k řešení problémů
 Člověk a životní prostředí: uplatňování principů trvale udržitelného rozvoje v pracovní činnosti, zásad
BOZP a PO
 Informační a komunikační technologie: kompetence k práci s informacemi, celoživotní osvojování ICT
standardů v oboru, ovládání softwarových programů používaných v profesní oblasti

1. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 70 (35)
Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 jednat v souladu s předpisy bezpečnosti a hygieny práce
 použít základní předběžnou pří-

Seznámení s výrobním a odbytovým
střediskem
Bezpečnost a hygiena práce
Základní dovednosti kuchaře (předběžná příprava surovin, tepelné úpra- 137 -
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pravu surovin a aplikovat vhodnou tepelnou úpravu
 založit
vhodný
inventář
k servisu pokrmů a nápojů

vy)
Příprava odbytového střediska na
provoz
Základy jednoduché obsluhy

4. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 105 (35)
Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 jednat v souladu s předpisy bezpečnosti práce a požární ochrany
 komunikovat s hostem a vést
evidenci na úseku recepce
 servírovat snídaní podle způsobu
obsluhy daného zařízení
 aplikovat teoretické i praktické
znalosti a dovednosti a vytvořit
samostatnou odbornou práci na
zadané téma a prakticky ji realizovat
 organizovat práci a pracovat samostatně i v týmu

Ubytovací zařízení
Bezpečnost práce, hygiena a požární
ochrana
Zařízení hotelu
Ubytovací řád a hotelová evidence
Druhy činností a služeb

35

Nácvik činností spojených
s přípravou na praktické maturitní
zkoušky

70
Závěrečný žákovský
projekt

Příloha č. 3 – Projekt Rozvoj podnikatelských dovedností na SŠ ve ZK
Název projektu

Rozvoj podnikatelských dovedností na SŠ ve ZK

Průřezová témata

Člověk a svět práce
Informační a komunikační technologie
Člověk a životní prostředí
Občan v demokratické společnosti
Ekonomika a podnikání
Gastronomie 65-41-L/01 (denní)
I. - IV.
Český jazyk a literatura
Občanská nauka
Informační a komunikační technologie
Odborný předmět technologie nebo stolničení
Marketing
V podpůrných předmětech:
Český jazyk a literatura
Občanská nauka
Informační a komunikační technologie
Odborný předmět technologie nebo stolničení
Marketing
bude hodnocen ústní a písemný projev příslušného vyučovaného modulu na
základě pracovních listů nebo písemného dokumentu dle pravidel hodnocení
prospěchu a chování žáků.
V podpůrném předmětu Informační a komunikační technologie bude hodnoceno zpracování v textovém editoru dle pravidel hodnocení prospěchu a chování žáků.
V předmětu Ekonomika a podnikání bude provedeno komplexní hodnocení
jednotlivých modulů na základě výsledků ústního i písemného projevu dle
pravidel hodnocení prospěchu a chování žáků.
Pracovní listy, písemný dokument na téma Podnikatelský záměr
Rozvoj podnikatelských dovedností
Modul č. 1 - Úvod do podnikatelství
Modul č. 2 - Význam podnikání ve společnosti
Modul č. 3 - Umění jednat s lidmi

Nositel projektu
Obor
Zařazení v ročníku
Podpůrné předměty

Hodnocení projektu

Způsob ukončení projektu
Anotace projektu
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Modul č. 4 - Osobnostní rozvoj
Modul č. 5 - Předpoklady k úspěchu
Modul č. 6. - Vůdčí dovednosti
Modul č. 7. - Obchodní dovednosti
Modul č. 8 - Podnik, podnikatelský plán
Prostřednictvím výuky jednotlivých modulů, účasti na pracovním workshopu
a diskuzí s podnikateli je podpořen zájem u žáků a studentů k podnikání.
Cílem je iniciovat jejich tvůrčí potenciál a motivovat je k aktivnímu a kreativnímu přístupu při řešení problémů.

Příloha č. 4: Změny k 1.9.2010 – Způsob ukončení vzdělávání. Profilová část maturitní
zkoušky. Uvedení správného a úplného názvu zákona v bodu č. 8 ŠVP
Protokol o změnách
Konkretizace způsobu ukončení vzdělávání a stupeň dosaženého vzdělání
Doplnění obsahu a formy profilové části maturitní zkoušky, uvedení volitelných zkoušek společné části maturitní zkoušky
Uvedení správného a úplného názvu zákona v bodu č. 8 ŠVP
Způsob ukončení vzdělávání
 Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou v souladu s platnou legislativou a doloženo
vysvědčením o maturitní zkoušce. V případě, že je nezbytné postupovat podle § 67, odst.
2, věta druhá Školského zákona.
 Dokladem o získání středního vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce. Konání maturitní zkoušky se řídí Školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem.
 Stupeň vzdělání absolventa je Střední vzdělání s maturitní zkouškou.
Profilová část maturitní zkoušky
Ředitel školy určí nabídku povinných zkoušek tak, aby nejméně dvě ze tří zkoušek žák konal
ze vzdělávací oblasti odborného vzdělávání. Jedna z povinných zkoušek musí být konána
formou praktické zkoušky, nebo formou maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí.
V profilové části jsou určeny tyto zkoušky:
 Ekonomika a podnikání. Skládá se z obsahu učiva předmětů: Ekonomika a podnikání.
Marketing. Administrativa. Zkouška je ústní před maturitní komisí.
 Odborné předměty gastronomické. Skládá se z obsahu učiva předmětů: Technologie. Stolničení. Potraviny a výživa. Restaurační a hotelový provoz. Zkouška je ústní před maturitní
komisí.
 Odborný výcvik – vypracování maturitní práce dle zadání, které budu schváleno předmětovou komisí Gastronomie, její prezentace a obhajoba v praktické zkoušce.
Uvedení správného a úplného názvu zákona v bodu č. 8 ŠVP
V souladu s § 65 zákona č. 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání v platném znění a souvisejících předpisů uzavírá škola smlouvy
se svými sociálními partnery, fyzickými a právnickými osobami. Na základě smluv dochází u
těchto partnerů k vykonávání povinné odborné praxe i odborného výcviku. Sociální partneři
umožňují exkurze na svých pracovištích, provádějí besedy a přednášky a také organizují některé odborné kurzy. Škole poskytují zpětnou vazbu prostřednictvím hodnotících dotazníků, v
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nichž se vyjadřují ke kompetencím praktikantů a sdělují své další požadavky na vzdělávací
proces a jeho inovaci.
Pro odbornou praxi jsou využívána také pracoviště zahraničních partnerských škol, kde je
především sledováno rozvíjení jazykových a občanských kompetencí včetně multikulturního
vědomí.
Škola je také členem profesních organizací - Asociace kuchařů a cukrářů ČR, České barmanské asociace, Asociace číšníků ČR a při výchovně-vzdělávací činnosti spolupracuje se státními organizacemi jako je Hospodářská komora ČR, úřady práce nebo obecní úřady.
Příloha č. 5 – Aktualizace ŠVP k 1. 9. 2011
Doplnění fyzikálního a přírodovědného vzdělávání do předmětu Chemie. Od 1. 9. 2011 bude
tento předmět nazýván Základy přírodních věd (zkratka předmětu ZSV). Změna v názvu je
opravena v učebním plánu, v rozpracování obsahu vzdělávání z RVP do ŠVP, úprava
v Tabulce klíčových kompetencí a průřezových témat (řazeno dle jednotlivých kapitol).
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Kompetence k pracovnímu uplatnění
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Personální a sociální kompetence
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Komunikativní kompetence

Český jazyk a literatura
Anglický jazyk I. Německý jazyk I.
Anglický jazyk II. Německý jazyk II.
Dějepis
Občanská nauka
Základy přírodních věd
Ekologie
Matematika
Tělesná výchova
Informační a komunikační technologie
Ekonomika a podnikání
Marketing
Potraviny a výživa
Technologie
Stolničení
Restaurační a hotelový provoz
Administrativa
Odborný výcvik

Kompetence k řešení problémů

Kompetence k učení

Tabulka klíčových kompetencí
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x
x

Tabulka průřezových témat
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Český jazyk a literatura
Anglický jazyk I. Německý jazyk I.
Německý jazyk II. Německý jazyk II.
Dějepis
Občanská nauka
Základy přírodních věd
Ekologie
Matematika
Tělesná výchova
Informační a komunikační technologie
Ekonomika a podnikání
Marketing
Potraviny a výživa
Technologie
Stolničení
Restaurační a hotelový provoz
Administrativa
Odborný výcvik

x
x
x
x
x

Informační
a komunikační technologie

Člověk a svět práce

Člověk
a životní prostředí

Občan v demokratické
společnosti

Školní vzdělávací program – Gastronomie

x
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x
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x
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x

x
x
x
x
x
x

x
x
x

Kód a název oboru vzdělávání
Název školního vzdělávacího programu
Zaměření
Délka a forma vzdělávání
Datum platnosti v ŠVP
Ukončení platnosti v ŠVP

65-41-L/01 Gastronomie

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Povinné vyučovací předměty
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk I. Německý jazyk I.
Anglický jazyk II. Německý jazyk II.
Dějepis
Občanská nauka
Základy přírodních věd
Ekologie
Matematika
Tělesná výchova
Informační a komunikační technologie
Ekonomika a podnikání
Marketing
Potraviny a výživa
Technologie
Stolničení
Restaurační a hotelový provoz
Administrativa
Odborný výcvik

Počet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
3
2
3
3
3
2
3
4
2
1
1
2
2
1
1
1
2
2
3
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
3
2
1,5
3
1,5
2
1
1,5
4,5
2
1
1,5
3,5
2
1
1,5
3,5
1
1
2
17
17
-

Celkem
11
12
6
2
3
2
2
10
8
6
9,5
1,5
9
8
8
2
2
34

Celkem

34

136

Gastronomie
4 roky, denní studium
Od: 1. 9. 2009
31. 8. 2012
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34
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Nepovinné vyučovací předměty
Projektové řízení
Škola:
Kód a název RVP:
Název ŠVP

-

-

1

ŠVP
Minimální počet
hodin
týdně

Jazykové vzdělávání :
 český jazyk

160

16

512

Společenskovědní vzdělávání

5

160

Přírodovědné vzdělávání

4

128

Matematické vzdělávání
Estetické vzdělávání
Vzdělávání pro zdraví
Vzdělávání v informačních
a komunikačních technologiích

8
5
8

256
160
256

4

128

10

320

8

256

 cizí jazyk

Ekonomické vzdělávání
Výživa

Výroba a odbyt v gastronomii
Komunikace ve službách

Disponibilní hodiny

25

800

3

96

27

128

Vyučovací předmět

celkem
5

Celkem dle RVP

1

Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí
65-41-L/01 Gastronomie
Gastronomie

RVP
Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy

-

Český jazyk a literatura
Anglický jazyk I, II
Německý jazyk I, II
Občanská nauka
Dějepis
Základy přírodních věd
Ekologie
Matematika
Český jazyk a literatura
Tělesná výchova
Informační a komunikační
technologie

Počet vyučovacích hodin

Využití
disponibilních hodin
týdně celkem
a navýšení
5

164

18

588

3
2
2
2
10
5,5
8

98
66
66
66
327
179,5
262

6

196

2

Ekonomika a podnikání
Marketing
Technologie
Potraviny a výživa
Stolničení
Restaurační a hotelový
provoz

9,5
1,5
8
9
6

310,5
48
260,5
292,5
194,5

1

2

65

Odborný výcvik

34

1122

9

Administrativa
Stolničení
Český jazyk a literatura

2
2
0,5

66
66
16,5

1,5

2

2
0,5

17

864

4096

Celkem dle ŠVP

136

4454

35

Základy přírodních věd
Celková hodinová dotace 2 – 0 – 0 - 0
Platí od: 1. 9. 2011
Ukončení platnosti: 31. 8. 2012
Obecný cíl
Cílem přírodovědného vzdělávání je především naučit žáky využívat chemické, biochemické a fyzikální
poznatky v profesním a odborném životě, klást si otázky významu chemických a přírodních látek pro člověka, jejich významu ve výživě a jejich využití. Přispívá k hlubšímu a komplexnímu pochopení chemických a
přírodních dějů a zákonů a k formování vztahů k přírodnímu prostředí. Umožňuje také žákům pochopit základy dějů probíhajících v přírodě, živých organismech a praktickém životě.
Charakteristika učiva
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Předmět Základy přírodních věd se skládá z chemické, biochemické a fyzikální části. Výuka probíhá v 1.
ročníku 2 vyučovací hodiny týdně, celkem 66 hodin. Učivo dává základ pro správné pochopení učiva odborných potravinářských předmětů. Zaměřuje se na tematické celky, které souvisí s chemickým složením látek,
které vysvětlují princip chemických vazeb a chemických reakcí a které seznámí žáky s nejvýznamnějšími
anorganickými a organickými látkami. Učivo se rovněž zaměřuje na tematické celky, které souvisí se složením živých organismů a které charakterizují přírodní látky a jejich význam pro živé organismy. Do výuky
jsou zařazeny celky, které pomohou žákům pochopit složení potravin a technologii jejich zpracování. Fyzikální část je zaměřena na to, 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.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli pozorovat a zkoumat přírodu z chemického a fyzikálního 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 Základů přírodních věd s odbornými předměty. Obsah předmětu dává předpoklad, aby žáci uměli využívat poznatky chemie a fyziky v praktickém životě, logicky uvažovali, analyzovali a řešili jednoduché chemické a fyzikální
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. Dále aby aplikovali základní přírodní jevy a zákony do
praxe a běžného života a byli schopni samostatně provést jednoduché výpočty základních fyzikálních veličin.
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 a fyzikální problematikou a jejich následná prezentace.
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikací průřezových témat
Výuka Základů přírodních věd 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
 Člověk a svět práce

Vzdělávací obsah
1. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 66 (2)
Výsledky vzdělávání
Žák je veden k tomu, aby byl
schopen:
 porovnat fyzikální a chemické
vlastnosti různých látek
 popsat stavbu atomu, vznik

Hodiny

Učivo

20
Obecná chemie
Chemické látky a jejich vlastnosti
Částicové složení látek, atom, molekula, chemická vazba
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chemické vazby
 znát názvy, značky a vzorce
vybraných chemických prvků a
sloučenin
 popsat charakteristické vlastnosti nekovů, kovů a jejich
umístění v periodické soustavě
prvků
 popsat základní metody oddělování složek ze směsí a jejich
využití v praxi
 vyjádřit složení roztoku a připravit roztok požadovaného
složení
 vysvětlit podstatu chemických
reakcí a zapsat jednoduchou
chemickou reakci chemickou
rovnicí
 provádět jednoduché chemické
výpočty, které lze využít v odborné praxi
 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
 charakterizovat základní skupiny uhlovodíků a jejich vybrané deriváty a tvořit jednoduché chemické vzorce a názvy
 uvést významné zástupce jednoduchých 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
 charakterizovat nejdůležitější
přírodní látky
 popsat vybrané biochemické
děje
 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

Chemické prvky, sloučeniny, chemická symbolika
Periodická soustava prvků
Směsi a roztoky
Chemické reakce, chemické rovnice
Výpočty v chemii

Člověk a životní
prostředí

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

7

Organická chemie
Vlastnosti atomu uhlíku
Základ názvosloví organických sloučenin
Organické sloučeniny v běžném
životě a odborné praxi

9

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

10

Informační a komunikační technologie

Mechanika
Pohyb přímočarý, pohyb po kružnici
První Newtonův zákon
Druhý Newtonův zákon, příklady sil
Třetí Newtonův zákon
Skládání a rozklad sil
Newtonův gravitační zákon, tíhová
síla, tíha
Mechanická práce stálé síly

4

Člověk a svět práce

Informační a komunikační technologie

Člověk a životní
prostředí
Informační a komunikační technologie
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 vypočítat gravitační sílu
 rozlišit pojmy gravitační a tíhová síla, tíha
 uvést příklady, kdy těleso koná
a kdy nekoná práci
 určit práci stálé síly výpočtem
 využít zákon zachování mech.
energie při řešení jednoduchých úloh
 používat vztah pro výpočet tlaku a tlakové síly
 složky vnitřní energie a uvést
příklady na její změnu
 řešit úlohy na změnu vnitřní
energie konáním práce a tepelnou výměnou
 objasnit funkci parní turbíny,
spalovacího motoru a raketového motoru
 uvést příklady krystalických a
amorfních látek
 vysvětlit význam teplotní roztažnosti látek v přírodě a
v technické praxi
 popsat přeměny skupenství látek a jejich význam v přírodě a
technické praxi
 popsat el. pole z hlediska jeho
působení na bodový elektrický
náboj
 popsat princip a použití polovodičových součástek
 určit magnetickou sílu v magnetickém
poli
vodiče
s proudem
 popsat princip generování střídavých proudů a jejich využití
v energetice
 uvést příklady kmitavých pohybů z praxe
 popsat veličiny, které charakterizují harmonický kmitavý pohyb
 uvést
příklady
rezonance
v praxi
 popsat vznik vlnění v pružném
látkovém prostředí
 rozlišit základní druhy vlnění
 charakterizovat základní vlastnosti zvuku
 chápat negativní vliv hluku na
člověka a znát způsoby ochrany sluchu
 charakterizovat světlo jeho vlnovou délkou a rychlostí
v různých prostředích
 vysvětlit optickou funkci oka a

Kinetická energie a potenciální tíhová energie
Zákon zachování mechanické energie
Posuvný a otáčivý pohyb tuhého
tělesa
Skládání sil, těžiště tělesa
Tlaková síla a tlak v kapalinách a
plynech

Termika
Vnitřní energie tělesa a její změna
konáním práce a tepelnou výměnou
Výpočet tepla
Práce plynu, tepelné motory
Struktura pevných a kapalných látek
Teplotní roztažnost pevných a kapalných těles
Přeměny skupenství látek, skupenské
a měrné skupenské teplo

4

Elektřina a magnetismus
Elektrický náboj tělesa, elektrická
síla, elektrické pole, kapacita vodiče
Elektrický proud v látkách, zákony
elektrického proudu, polovodiče
Magnetické pole, magnetické pole
elektrického proudu, elmg. indukce
Vznik střídavého proudu, přenos el.
energie střídavým proudem

4

Vlnění a optika
Kmitavý pohyb, harmonické kmitání
Druhy mech. vlnění, vlnová délka,
frekvence
Zvukové vlnění, vlastnosti zvuku,
šíření zvuku
Světlo a jeho šíření, rychlost světla
Odraz a lom světla
Zobrazování rovinným a kulovým
zrcadlem
Zobrazování tenkými čočkami
Optické vlastnosti oka
Druhy elektromagnetického záření

5
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korekci jeho vad
 popsat význam různých druhů
elektromagnetických záření
 charakterizovat Slunce jako
hvězdu
 popsat pohyb planet užitím
Keplerových zákonů
 popsat vývoj hvězd a jejich
uspořádání do galaxií

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

3

Příloha č. 6 Učební osnova nepovinného předmětu Projektové řízení
Projektové řízení - NEPOVINNÝ PŘEDMĚT
Celková hodinová dotace: 0 – 0 – 0 – 1
Platí od: 1. 9. 2010
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 tematické 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. 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
4. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 33 (1)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Počet
hodin

Průřezové téma
Projekty
Poznámky
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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
 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

Měkké techniky v projektovém
řízení
Úvod do projektové přípravy
Projektové techniky
SWOT analýza
Logický rámcový přístup

4

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,
Gianttův graf
Analýza poptávky, konkurence a marketingové nástroje

6

Příprava a řízení projetu II
Personální zajištění projektu
Materiální, technické a administrativní
zajištění realizace projektu
Rizika projektu
Horizontální témata

8

Příprava a řízení projetu III
Administrace a řízení projektu
Proces hodnocení žádostí a uzavírání
smluv
Realizace projektu
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

8

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

Informační a komunikační technologie

7

Příloha č. 7: Změny k 1.9.2012 Učební plán oboru 65-41-L/01 Gastronomie 1. ročník
Kód a název oboru vzdělávání

65-41-L/01 Gastronomie

Název školního vzdělávacího programu

Gastronomie

Zaměření
Délka a forma vzdělávání
Datum platnosti v ŠVP

4.roky, denní studium
Od 1. 9. 2012
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Ukončení platnosti

31. 8. 2014

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Povinné vyučovací předměty
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk I. Německý jazyk I.
Anglický jazyk II. Německý jazyk II.
Dějepis
Občanská nauka
Chemie
Ekologie
Matematika
Tělesná výchova
Informační a komunikační technologie
Ekonomika a podnikání
Marketing
Potraviny a výživa
Technologie
Stolničení
Restaurační a hotelový provoz
Administrativa
Odborný výcvik
Celkem
Nepovinné vyučovací předměty
Projektové řízení

Počet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
3
2
3
3
3
3
3
3
2
1
1
2
2
2
1
2
1
1
3
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
3
2
1,5
3
1,5
2
1
1,5
4,5
2
1
1,5
3,5
2
1
1,5
3,5
1
1
2
17
17
34
34
34
34
-

-

-

1

Celkem
11
12
6
2
3
2
2
10
8
6
9,5
1,5
9
8
8
2
2
34
136
1

Příloha č. 8: Změny k 1.9.2012 Učební plán oboru 65-41-L/01 Gastronomie 2. - 4. ročník
Kód a název oboru vzdělávání
Název školního vzdělávacího programu
Zaměření
Délka a forma vzdělávání
Datum platnosti v ŠVP
Ukončení platnosti

65-41-L/01 Gastronomie

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Povinné vyučovací předměty
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk I. Německý jazyk I.
Anglický jazyk II. Německý jazyk II.
Dějepis
Občanská nauka
Základy přírodních věd
Ekologie
Matematika
Tělesná výchova
Informační a komunikační technologie
Ekonomika a podnikání
Marketing
Potraviny a výživa
Technologie
Stolničení
Restaurační a hotelový provoz
Administrativa
Odborný výcvik
Celkem
Nepovinné vyučovací předměty

Počet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
3
2
3
3
3
2
3
4
2
1
1
2
2
1
1
1
2
2
3
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
3
2
1,5
3
1,5
2
1
1,5
4,5
2
1
1,5
3,5
2
1
1,5
3,5
1
1
2
17
17
34
34
34
34

Gastronomie
4.roky, denní studium
Od 1. 9. 2012
31. 8. 2014
Celkem
11
12
6
2
3
2
2
10
8
6
9,5
1,5
9
8
8
2
2
34
136
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Projektové řízení

-

-

-

1

1

Příloha č. 9 Změny k 1.9.2012
Protokol o změnách
Předmět ZPV mění svůj název na Chemie, obsah bude odpovídat variantě B Chemického
vzdělávání dle RVP oboru Gastronomie, výuka bude probíhat v 1. ročníku.
Předmět Ekologie mění hodinovou dotaci z 2 hodin v 1.ročníku na 1 hodinu týdně v 1.ročníku
a obsah bude odpovídat Biologickému a ekologickému vzdělávání dle RVP oboru Gastronomie a 1 hodinu týdně ve 4.ročníku, kde obsah bude odpovídat variantě C Fyzikálního vzdělávání dle RVP oboru Gastronomie.
Učební osnova předmětu Chemie
Chemie
Celková hodinová dotace : 2 – 0 – 0 - 0
Platí od: 1. 9. 2012
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 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.
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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
Žák je veden k tomu, aby byl
schopen:
 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 vlast-

Učivo

Hodiny

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

Průřezové téma
Projekty
Poznámky

Člověk a životní
prostředí
Informační a komunikační technologie
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nosti 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
 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

Organická chemie
Obecné vlastnosti atomu uhlíku
Rozdělení organických sloučenin
Typy reakcí v organické chemii
Základ názvosloví organických sloučenin
Organické sloučeniny v běžném
životě a odborné praxi

10

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

7

Člověk a životní
prostředí
Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie

Učební osnova předmětu Ekologie
Ekologie
Celková hodinová dotace : 1 - 0 - 0 - 1
Platí od : 1. 9. 2012
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.
Cílem fyzikálního vzdělávání je především naučit žáky využívat fyzikální poznatky v praktickém životě,
logicky uvažovat, analyzovat a řešit jednoduché problémy s fyzikální a technickou problematikou.
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
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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.
Výuka fyziky probíhá ve 4. ročníku 1 vyučovací hodinu týdně, celkem 32 hodin. Fyzika je součástí přírodovědného vzdělávání, která se zabývá 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 dovedli pozorovat a zkoumat přírodu z pohledu ekologie, aby k přírodě zaujali pozitivní postoj, porozuměli základním ekologickým souvislostem a pochopili nezbytnost udržitelného rozvoje.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci pracovali poctivě, svědomitě a přesně, získali pozitivní postoj
k vědecko-technickému pokroku.
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.
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.
Postupy hodnocení – znalostní testy, ústní zkoušení, samostatná tvořivá práce, zapojení se do skupinové
práce, samostatná domácí příprava.
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).
Fyzika jako všeobecně vzdělávací předmět ukazuje fyziku jako lidskou činnost, mající platnost pro každého
jednotlivce.
Použité metody práce: výklad, 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
Výuka ekologie a fyziky je vedena tak, aby byly u žáků rozvíjeny tyto klíčové kompetence:
 kompetence k učení
 kompetence k řešení problémů
 komunikativní kompetence
 personální a sociální kompetence
 matematické kompetence
 kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
Ve výuce Ekologie jsou aplikována tato průřezová témata:
 Občan v demokratické společnosti
 Člověk a životní prostředí
 Informační a komunikační technologie
Ve výuce fyziky jsou aplikována tato průřezová témata :
 Člověk a životní prostředí
 Informační a komunikační technologie

Vzdělávací obsah
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1. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 33 (1)
Výsledky vzdělávání
Žák je veden k tomu, aby byl
schopen:
 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
životního prostředí
 charakterizovat působení životního prostředí na člověka a
jeho zdraví
 popsat přírodní zdroje surovin
a energie z hlediska jejich ob-

Hodiny

Učivo
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

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

Člověk a životní prostředí
Vzájemné vztahy mezi člověkem a
životním prostředím
Dopady činnosti člověka na životní
prostředí
Vliv životního prostředí na jedince a
jeho zdraví
Přírodní zdroje energie a surovin
Problematika odpadů
Globální ekologické problémy
Ochrana přírody a krajiny
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10

8

Průřezové téma
Projekty
Poznámky
Člověk a životní
prostředí

Člověk a životní
prostředí
Informační a komunikační technologie

15

Člověk a životní
prostředí
Občan
v demokratické
společnosti
Informační a komunikační technologie
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novitelnosti,( 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

Nástroje společnosti na ochranu
životního prostředí
Zásady udržitelného rozvoje
Odpovědnost jednotlivce za ochranu
přírody a životního prostředí
Mezinárodní normy a právní předpisy v ČR

4. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 32 (1)
Výsledky vzdělávání
Žák je veden k tomu, aby byl
schopen:
 rozlišit druhy pohybů a řešit
jednoduché úlohy na pohyb
hmotného bodu
 určit síly, která působí na tělesa
 určit mechanickou práci a
energii při pohybu tělesa působením stálé síly
 vysvětlit na příkladech platnost
zákona zachování mechanické
energie
 určit výslednici sil působících
na těleso
 aplikovat Pascalův a Archimédův zákon při řešení úloh
 vysvětlit význam teplotní roztažnosti látek v přírodě a v
technické praxi
 vysvětlit pojem vnitřní energie
soustavy (tělesa) a způsoby její
změny
 popsat principy nejdůležitějších tepelných motorů
 popsat přeměny skupenství látek a jejich význam v přírodě a
v technické praxi

Učivo

Hodiny

Mechanika
Pohyb rovnoměrný přímočarý
Pohyb rovnoměrně zrychlený
Rovnoměrný pohyb po kružnici
Newtonovy pohybové zákony
Newtonův gravitační zákon
Mechanická práce
Mechanická energie
Mechanika tekutin

6

Molekulová fyzika a termika
Kinetická teorie látek
Vnitřní energie tělesa
Výpočet tepla
Struktura pevných a kapalných látek
Změny skupenství

6

Elektřina a magnetismus

5

Průřezové téma
Projekty
Poznámky
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 popsat elektrické pole z hlediska jeho působení na bodový
elektrický náboj
 řešit úlohy s použitím Ohmova
zákona
 určit magnetickou sílu v magnetickém poli vodiče s proudem
 popíše princip generování střídavých proudů a jejich využití
v energetice
 rozlišit základní druhy mechanického vlnění a popsat jejich
šíření
 charakterizovat základní vlastnosti zvuku
 chápat negativní vliv hluku a
znát způsoby ochrany sluchu
 charakterizovat světlo jeho vlnovou délkou a rychlostí v
různých prostředích
 řešit úlohy na odraz a lom světla
 řešit úlohy na zobrazení zrcadly a čočkami
 vysvětlit optickou funkci oka a
korekci jeho vad
 popsat význam různých druhů
 elektromagnetického záření
 popsat strukturu elektronového
obalu atomu z hlediska energie
elektronu
 popsat stavbu atomového jádra
 a charakterizovat základní nukleony
 vysvětlit podstatu radioaktivity
a popsat způsoby ochrany před
jaderným zářením
 popsat princip získávání energie
 v jaderném reaktoru
 charakterizovat Slunce jako
hvězdu
 popsat objekty ve sluneční soustavě

Elektrický náboj, el. pole
Elektrický proud
Magnetické pole
Vznik střídavého proudu, přenos
elektrické energie střídavým proudem

Vlnění a optika
Mechanické kmitání a vlnění
Zvukové vlnění
Světlo a jeho šíření
Zrcadla a čočky, oko
Druhy elektromagnetického záření,
rentgenové záření

8

Informační a komunikační technologie

Fyzika atomu
Model atomu, laser
Nukleony, radioaktivita, jaderné
záření
Jaderná energie a její využití

5

Člověk a životní
prostředí

Vesmír
Slunce, planety a jejich pohyb, komety
Hvězdy a galaxie

2

Příloha č. 10. Změny k 1. 9. 2012 Učební osnova předmětu Občanská nauka
Protokol o změnách
Předmět Občanská nauka má změněnou hodinovou dotaci na 2 hodiny v prvním ročníku a
jednu hodinu ve čtvrtém ročníku.
Občanská nauka
Celková hodinová dotace: 2 – 0 – 0 – 1
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Platí od: 1. 9. 2012
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. Druhý ročník klade 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
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

Počet
hodin

Učivo
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
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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

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

Projekt: Drogy
16

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

Projekt: Pracovní
právo

Opakování učiva

4

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

Počet
hodin

Učivo
Úvod do předmětu
Soudobý svět
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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

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

 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

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

Člověk a svět
práce
Projekt: UNESCO

Projekt: Náboženství

13

Opakování učiva

1

 třídit a získané poznatky apliko-
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vat v praktickém životě

Příloha č. 11. Změny k 1. 9. 2012 Učební osnova předmětu Anglický jazyk I.
Protokol o změnách
Předmět Anglický jazyk I. má změněnou hodinovou dotaci dle přílohy č. 7 (Změny k 1. 9.
2012 Učební plán oboru 65-41-L/01 Gastronomie 1. ročník )
 v prvním ročníku 3 hodiny
 ve druhém ročníku 3 hodiny
 ve třetím ročníku 3 hodiny
 ve čtvrtém ročníku 3 hodiny
Anglický jazyk I
Celková hodinová dotace: 3 – 3 – 3 - 3
Platí od: 1. 9. 2012
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 u kterých se předpokládá alespoň omezená vstupní úroveň znalostí. Navazuje 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 65-41-L/01 Gastronomie, 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
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 probíhat podle Hodnocení výsledků vzdělávání žáků. 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 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.
Ověřování znalostí bude plnit nejen hodnotící, ale i diagnostickou funkci a učiteli poskytne komplexní přehled
o celkovém zvládnutí učiva ve třídě, a tím i podklady pro další práci.
Pojetí výuky
Předmět Anglický jazyk I je součástí všeobecného vzdělávání.
Metodika výuky
Výuka bude orientována na osvojení potřebných recepčních (četba, poslech) i produktivních (mluvený a psaný
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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
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:
 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 ozna-

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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čující 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

 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

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
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 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
 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

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

Odborná konverzační témata
Vybavení pracoviště odborného výcviku

13

Člověk a svět práce

Vzdělávací obsah
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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
 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

Počet
hodin

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
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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
 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

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
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 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
 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

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
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 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 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,

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
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
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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

Odborná konverzační témata
Perspektivy studovaného
oboru

13

Člověk a svět práce

Vzdělávací obsah
4. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 96 (3)
Výsledky vzdělávání
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
textům v rozsahu daných témat
 reprodukovat příběh imigranta
 definovat motivy pro emigraci
 hovořit o libovolném místě
v zahraničí

Počet
hodin

Učivo
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 a
nechtěl udělat
Skotsko, fakta, zajímavosti
Celebrity a jejich život
Výjimečné osobnosti
Určení schopností, zájmů
Přijímací pohovor
Pozitiva a negativa vlastních
(cizích) schopností
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 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

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

Příloha č. 12. Změny k 1. 9. 2012 Učební osnova předmětu Německý jazyk I.
Protokol o změnách
Předmět Německý jazyk I. má změněnou hodinovou dotaci dle přílohy č. 7 (Změny k 1. 9.
2012 Učební plán oboru 65-41-L/01 Gastronomie 1. ročník)
 v prvním ročníku 3 hodiny
 ve druhém ročníku 3 hodiny
 ve třetím ročníku 3 hodiny
 ve čtvrtém ročníku 3 hodiny
Německý jazyk I
Celková hodinová dotace: 3 – 3 – 3 - 3
Platí od: 1. 9. 2012
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. Navazuje 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 dosa- 171 -
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žení výstupní úrovně znalostí B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Charakteristika učiva
Vychází z RVP 65-41-L/01 Gastronomie, 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
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 probíhat podle Hodnocení výsledků vzdělávání žáků . 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 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.
Ověřování znalostí bude plnit nejen hodnotící, ale i diagnostickou funkci a učiteli poskytne komplexní přehled o
celkovém zvládnutí učiva ve třídě, a tím i podklady pro další práci.
Pojetí výuky
Předmět Německý jazyk I 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
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:
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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 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
české 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 přídavné 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 podstatná jména ve
skloňovaných tvarech
 bezchybně časovat všechna
modální slovesa
 bezchybně užívat ve větách

Počet
hodin

Učivo
Jazykové prostředky
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 podstatných
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
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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
 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 čin-

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
Občan v demokratické
společnosti
Projekt: Náš dům/byt
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nosti
 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 zařízení a základního vybavení
odborných učeben

Odborná konverzační témata
Základní vybavení odborného
výcviku, restaurace, kuchyně

20

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

Vzdělávací obsah
2. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 99 (3)
Výsledky vzdělávání
Žák je veden k tomu, aby byl
schopen:
 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
 vyjmenovat dny v týdnu, měsíce, roční období a použít je s
odpovídající předložkou
 znát názvy největších měst a
zemí z německy mluvícího
prostoru a použít je s odpovídající předložkou, rozlišovat a
aktivně používat osobní zájmena
 vyjmenovat předložky se 3., se
4. a se 3. a 4. pádem, dosadit

Průřezové téma
Projekty
Poznámky

Počet
hodin

Učivo
Jazykové prostředky
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

- 175 -

43

Informační a komunikační technologie

Školní vzdělávací program – Gastronomie










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
znát 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
 používat základní slovní zásobu, frazeologii, která je potřebná při komunikaci s hosty
 reagovat na přání, nabídku, výtku ze strany hosta

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

43

Odborná konverzační témata
Jazykové vybavení číšníka

13

Informační a komunikační technologie
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Občan v demokratické
společnosti
Projekt: Zdravý životní
styl, zdravá výživa

Člověk a svět práce
Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické
Společnosti
Projekt: Sestavení programu oslavy (svatební,
narozeninové, apod.),
vytvoření reprezentativní
pozvánky v elektronické a
tištěné podobě

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

Průřezové téma
Projekty
Poznámky

Počet
hodin

Učivo

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, deshalb
Spojky trotzdem a obwohl
Řadové číslovky, datum
Zvratná slovesa se zájmenem
se
Slovesné rekce
Zájmenná příslovce
Vyjádření podmiňovacího
způsobu
Užití podmiňovacího způsobu
Skloňování stupňovaných
přídavných 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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lit 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 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 podat žádost o místo
 hovořit o svých kulturních zájmech, vyprávět obsah filmu,

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

43

Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické
společnosti
Projekt: Místo bydliště
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najít vhodný pořad
 popsat automobil a jeho výrobu, znát povolání spojená s automobilismem
 mluvit o pracovní době
 srovnat způsoby výchovy
 zvládnout slovní zásobu potřebnou pro obstarání a prezentaci potravinářských výrobků,
prezentovat recept, informovat
o jídlech a nápojích

Odborná konverzační témata
Jazykové vybavení kuchaře

13

Projekt: Připravit prezentaci slavnostního oběda
s popisem jídel a nápojů
Informační komunikační
technologie
Člověk a svět práce

Vzdělávací obsah
4. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 96 (3)
Výsledky vzdělávání
Žák je veden k tomu, aby byl
schopen:
 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 předložkové
vazby
 pochopit skloňování slabých
podstatných 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

Průřezové téma
Projekty
Poznámky

Počet
hodin

Učivo
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 přídavných
a podstatných jmen
Slabé skloňování podstatných
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

- 179 -

42

Informační a komunikační technologie

Školní vzdělávací program – Gastronomie

 zvládnout vedlejší věty po
spojce bevor

 rozumět psaným a mluveným
textům v rozsahu daných témat
 chápat rozdíly mezi jednotlivými frekvenčními příslovci a
správně určit jejich postavení
ve větě
 přečíst a správně vyjádřit časové údaje
 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
 orientovat se 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
 říci, co vše je třeba 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 událostích 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
dovést vyhledat žádané informace v textu, pohovořit o

Běžná konverzační témata
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

42

Informační a komunikační technologie
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Občan v demokratické
společnosti
Projekt: Ochrana ŽP
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vztazích mezi lidmi
 vytvořit si slovní zásobu
k tématu literatura, reprodukovat monolog na téma “Moje
oblíbená kniha“, vyjádřit názor
na knihu
 pojmenovat a charakterizovat
veškeré typy restauračních a
ubytovacích zařízení, používat
slovní
zásobu
potřebnou
z pozice obsluhujícího personálu a zákazníků

Odborná konverzační témata
Gastronomie a hotelnictví
v České republice

12

Informační a komunikační technologie
Člověk a svět práce
Projekt: Vytvoření a prezentace informačního
letáku soukromé restaurace

Příloha č. 13. Změny k 1.9.2012 Učební osnova předmětu Anglický jazyk I.
Protokol o změnách
Předmět Anglický jazyk I. má změněnou hodinovou dotaci dle přílohy č. 8 (Změny k 1. 9.
2012 Učební plán oboru 65-41-L/01 Gastronomie 2. – 4. ročník)
 v prvním ročníku 3 hodiny
 ve druhém ročníku 2 hodiny
 ve třetím ročníku 3 hodiny
 ve čtvrtém ročníku 4 hodiny

Anglický jazyk I
Celková hodinová dotace: 3 – 2 – 3 - 4
Platí od : 1. 9. 2012
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 u kterých se předpokládá alespoň omezená vstupní úroveň znalostí. Navazuje 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 65-41-L/01 Gastronomie, 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
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 probíhat podle Hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Výkony budou posuzovány znám- 181 -
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kami 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.
Ověřování znalostí bude plnit nejen hodnotící, ale i diagnostickou funkci a učiteli poskytne komplexní přehled o
celkovém zvládnutí učiva ve třídě, a tím i podklady pro další práci.
Pojetí výuky
Předmět Anglický jazyk I 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
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

Učivo

Žák je veden k tomu, aby byl
schopen:
 použít vhodný pozdrav
 navázat
rozhovor
s cizí

Běžná konverzační témata
Pozdravy při setkání a loučení

Počet
hodin
43

Průřezové téma
Projekty
Poznámky
Informační a komunikační
technologie
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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
 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

Představování
Znamení zvěrokruhu
Bydlení
Rodina
Koníčky, dovednosti, volný
čas, denní rutina
Jídlo a nápoje
Zdravé stravovací návyky
Britská jídla

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
- 183 -

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

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
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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

Vzdělávací obsah
2. ročník
Počet hodin za rok (týden) - 66 (2)
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
 dotázat se na údaje o narození jiné osoby
 používat slovní zásobu související s aktivitami, které
proběhly v minulosti
 dotázat se na víkendové akti-

Počet
hodin

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
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Průřezové téma
Projekty
Poznámky
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Projekt: Místo bydliště
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vity 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
 používat pomocné sloveso
did a rozumět jeho funkci
 utvořit otázku a zápor

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

29

Informační a komunikační
technologie
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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

8

Člověk a svět práce

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

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
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Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
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 rozumět psaným a mluveným
textům v rozsahu daných témat
 hovořit o svých zážitcích z
cest
 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

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 intenzi-

43

Informační a komunikační
technologie
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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 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

tu
Předpřítomný prostý čas ve
větách s ever, never, recently
Použití minulého participia
been, gone
Přitakání so, neither
Předpřítomný prostý čas ve
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

Vzdělávací obsah
4. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 128 (4)
Výsledky vzdělávání

Počet
hodin

Učivo
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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
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

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 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

54

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

54

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

Informační a komunikační
technologie
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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
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

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

Odborná konverzační témata
Popis pracovních postupů ve
zvoleném oboru

20

Člověk a svět práce
Informační a komunikační
technologie

Příloha č. 14. Změny k 1.9.2012 Učební osnova předmětu Německý jazyk I.
Protokol o změnách
Předmět Německý jazyk I. má změněnou hodinovou dotaci dle přílohy č. 8 (Změny k 1. 9.
2012 Učební plán oboru 65-41-L/01 Gastronomie 2. – 4. ročník)
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 v prvním ročníku 3 hodiny
 ve druhém ročníku 2 hodiny
 ve třetím ročníku 3 hodiny
 ve čtvrtém ročníku 4 hodiny
Německý jazyk I
Celková hodinová dotace: 3 – 2 – 3 - 4
Platí od : 1. 9. 2012
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. Navazuje 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 65-41-L/01 Gastronomie, 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
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 probíhat podle Hodnocení výsledků vzdělávání žáků . 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 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.
Ověřování znalostí bude plnit nejen hodnotící, ale i diagnostickou funkci a učiteli poskytne komplexní přehled o
celkovém zvládnutí učiva ve třídě, a tím i podklady pro další práci.
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Pojetí výuky
Předmět Německý jazyk I 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
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)
Počet
hodin

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 vyslovit 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
české abecedě
 vytvářet krátké věty se správným slovosledem

Jazykové prostředky
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
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Informační a komunikační technologie
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společnosti
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 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 přídavné 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 podstatná 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

Číslovky
Zápor
Přivlastňovací zájmena
Výrazy množství
Množné číslo podstatných
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

39

Informační a komunikační technologie
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Občan v demokratické
společnosti
Projekt: Náš dům/byt
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 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
 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 zařízení a základního vybavení
odborných učeben

Volný čas
Denní program
Dovolená
Určování času – „Wie spät ist
es?“
Termíny a schůzky
Bydlení

Odborná konverzační témata
Základní vybavení odborného
výcviku, restaurace, kuchyně

20

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

Vzdělávací obsah
2. ročník
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Počet hodin za rok (týden) – 66 (2)
Výsledky vzdělávání
Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 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
 vyjmenovat dny v týdnu, měsíce, roční období a použít je s
odpovídající předložkou
 znát názvy největších měst a
zemí z německy mluvícího
prostoru a použít je s odpovídající předložkou, rozlišovat a
aktivně 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
 znát názvy největších evropských zemí
 užít
zájmeno
welcher
v adekvátních obratech

Učivo
Jazykové prostředky
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

Průřezové téma
Projekty
Poznámky

Počet
hodin
26

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, frazeologii, která je potřebná při komunikaci s hosty
 reagovat na přání, nabídku, výtku ze strany hosta

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

26

Odborná konverzační témata
Jazykové vybavení číšníka

14

Informační a komunikační technologie
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Občan v demokratické
společnosti
Projekt: Zdravý životní
styl, zdravá výživa

Člověk a svět práce
Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické
Společnosti
Projekt: Sestavení programu oslavy (svatební,
narozeninové, apod.),
vytvoření reprezentativní
pozvánky v elektronické a
tištěné podobě

Vzdělávací obsah
3. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 99 (3)
Průřezové téma
Projekty
Poznámky

Počet
hodin

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 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 pří-

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
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davná jména
 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 modálních
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

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 podmiňovacího
způsobu
Užití podmiňovacího způsobu
Skloňování stupňovaných
přídavných 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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 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 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 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
 zvládnout slovní zásobu potřebnou pro obstarání a prezentaci potravinářských výrobků,
prezentovat recept, informovat
o jídlech a nápojích

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

Odborná konverzační témata
Jazykové vybavení kuchaře

20

Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické
společnosti
Projekt: Místo bydliště

Projekt: Připravit prezentaci slavnostního oběda
s popisem jídel a nápojů
Informační komunikační
technologie
Člověk a svět práce

Vzdělávací obsah
4. ročník
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Počet hodin za rok (týden) – 128 (4)
Výsledky vzdělávání
Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 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 předložkové
vazby
 pochopit skloňování slabých
podstatných 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
správně určit jejich postavení
ve větě
 přečíst a správně vyjádřit časové údaje
 reprodukovat monolog na téma
„Příroda a životní prostředí“ a
„Roční období a počasí“
 porozumět předpovědi počasí
 popsat rozdíly mezi ročními
obdobími v jednotlivých ze-

Učivo

Průřezové téma
Projekty
Poznámky

Počet
hodin

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 přídavných
a podstatných jmen
Slabé skloňování podstatných
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

52

Informační a komunikační technologie

Běžná konverzační témata
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

52

Informační a komunikační technologie
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Občan v demokratické
společnosti
Projekt: Ochrana ŽP
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mích
 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
 orientovat se 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
 říci, co vše je třeba 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 událostích 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
dovést vyhledat žádané 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
 pojmenovat a charakterizovat
veškeré typy restauračních a
ubytovacích zařízení, používat
slovní
zásobu
potřebnou
z pozice obsluhujícího personálu a zákazníků

Odborná konverzační témata
Gastronomie a hotelnictví
v České republice

24

Informační a komunikační technologie
Člověk a svět práce
Projekt: Vytvoření a prezentace informačního
letáku soukromé restaurace

Příloha číslo 15
Dodatek k ŠVP – č. j. ISŠ/0466/2013 ze dne 8. 4. 2013
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Do poznámek k učebnímu plánu strana 15 se doplňuje následující text:
 Vzdělávací a obsahové okruhy jazykového a estetického vzdělávání jsou rozpracovány a
realizovány ve vyučovacím předmětu Český jazyk a literatura.
Do identifikačních údajů v záhlaví jednotlivých kapitol se vkládá adresa školy.
 Palackého 49, Valašské Meziříčí, 75701
Dodatek k ŠVP – č.j. ISŠ/1007/2013 ze dne 31. 8. 2013
Protokol o změnách
V souvislosti se sjednocením terminologie, doplněním učiva, vývojem materiálního zabezpečení výuky a požadavků na výuku nových technologií a zlepšení návaznosti učiva byla aktualizována učební osnova předmětů:
 Český jazyk a literatura
 Anglický jazyk I. II.
 Německý jazyk I. II.
 Dějepis
 Občanská nauka
 Chemie
 Ekologie
 Tělesná výchova
 Ekonomika a podnikání
 Marketing
 Potraviny a výživa
 Technologie
 Stolničení
 Restaurační a hotelový provoz
 Administrativa
 Odborný výcvik
Platnost původních osnov byla ukončena k 31. 8. 2013
Český jazyk a literatura
Celková hodinová dotace: 3 - 2 -3 - 3
Platí od: 1. 9. 2013
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
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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. )
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
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 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:
Úvod do předmětu
 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
 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

1

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

11

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

Občan v demokratické společnosti
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 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 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

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
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

1
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 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

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
 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

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

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

Občan v demokratické společnosti

Projekt: Odborné
časopisy
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Opakování jazykového a slohového učiva

1

 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 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 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 formulo-

Učivo

Hodiny

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

26
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vat 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
 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

Odborný styl – charakteristické
znaky, výklad
Publicistický styl, reklama
Administrativní styl

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

Opakování jazykového a slohového učiva

14

Projekt: Chci být
jazykovědcem

1
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 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
 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

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

33

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

Počet
hodin

Učivo

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
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 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
 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

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

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 )

Člověk a svět práce
Informační a komunikační technologie

66
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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
 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

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
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Anglický jazyk I.
Celková hodinová dotace: 3 - 3 - 3 - 3
Platí od: 1. 9. 2009
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 65-41-L/01, Gastronomie, 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
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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

Počet
hodin

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
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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 večírek
 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

Počet
hodin

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
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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

Anglický jazyk I.
Celková hodinová dotace: 3 - 2 - 3 - 4
Platí od: 1. 9. 2009
Ukončení platnosti: 30. 6. 2014
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 65-41-L/01, Gastronomie, 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
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 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
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

Učivo

Počet
hodin
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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
 hláskovat své jméno a psaná
slova a vyslovovat co nejblíže
přirozené výslovnosti
 při práci se slovníkem zohledňovat rozdíly v české a anglické abecedě
 zapsat krátká, pomalu a zřetelně hláskovaná sdělení
 vytvořit množné číslo podstatných jmen s ohledem na výslovnost a správně aplikovat
pravidla změny pravopisu koncovek
 nahradit podstatné jméno odpovídajícím osobním zájmenem
 ovládat a správně používat tvary slovesa to be v přítomném

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

Jazykové dovednosti
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

43

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

43

Informační a komunikační technologie
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čase, v jednotném i množném
čísle
správě použít zájmena this/that
vhodně přiřadit neurčité členy
ve známých spojeních a aplikovat základní pravidla i
v nových spojeních
při tvorbě věty 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
ovládat a správě používat názvy zemí a národnosti
ovládat a správně používat tvary
slovesa
have
got
v přítomném čase, v jednotném
i množném čísle, v kladné a
záporné větě i otázce
ovládat tabulku zájmen –
osobní podmětná, předmětná,
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 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
chápat rozdíly mezi jednotlivými frekvenčními příslovci a
správně je použít ve větě
přečíst a správně 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 všech osobách, jednotném i
množném čísle
používat pomocné sloveso to
be v přítomném průběhovém

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
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čase a rozumět jeho funkci
 utvořit
otázku
a
zápor
s pomocným slovesem
 rozlišovat přítomný čas prostý
 a průběhový v typických situa
 cích
 pro použití těchto časů ovládat
časová určení
 používat u substantiv vhodné
obraty pro vyjádření počitatelnosti a nepočitatelnosti

 představit pracoviště odborného výcviku

Odborné konverzační téma
Vybavení pracoviště odborného výcviku
13

Člověk a svět práce

Vzdělávací obsah
2. ročník
Počet hodin za rok (týden) - 66 (2)
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 vyjadřující žádost, nabídku či návrh
 vytvořit návrhy a akceptovat či
zamítnout návrhy jiné osoby
 rozumět psaným a mluveným
textům v rozsahu daných témat
 zapsat a reprodukovat základní
informace o svém narození
 dotázat se na základní údaje o
narození druhé osoby
 používat slovní zásobu související s aktivitami, které proběhly v minulosti
 dotázat se na víkendové aktivity druhé osoby

Učivo
Běžné konverzační téma
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

Počet
hodin

26

Průřezové téma
Projekty
Poznámky
Občan
v demokratické
společnosti
Člověk a životní
prostředí
Člověk a svět práce
Projekt: Místo bydliště
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 popsat činnosti o prázdninách,
místa pro ubytování, způsoby
dopravy
 hovořit o zážitcích z prázdnin a
popsat denní program o prázdninách
 používat slovní zásobu související s cestováním
 vést rozhovor při koupi jízdenky
 popsat příjezdy o odjezdy dopravních prostředků
 zapsat a reprodukovat jednoduché částky v britských librách
 vyjmenovat způsoby trávení
volného času o víkendu a popsat svůj minulý víkend
 vyjmenovat výhody a nevýhody jednotlivých dopravních
prostředků
 popsat nejznámější nákupní
centra a ulice ve VB a ČR
 dotázat se na cestu
 používat slovní zásobu související s jednotlivými druhy obchodů
 popsat cestu podle mapy
 ovládat a 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 slovesnou frázi would
like v otázkách i odpovědích
 ovládat a reprodukovat slovesné fráze sloužící k vyjádření
nabídky
 používat předložky at, in ve
spojení s místními údaji
 používat tvary slovesa to be
v minulém čase prostém, ve
všech osobách, v jednotném i
množném čísle a chápat pravidla tvoření záporných i kladných vět a otázek
 přečíst a správně zařadit do věty, s ohledem na pravidla anglického slovosledu, časová
určení týkající se minulosti
 tvořit otázky pomocí sloves
can, could, may, na tyto otázky
kladně i záporně odpovědět a
chápat rozdíly v použití těchto
sloves
 rozlišovat správné použití sloves lend a borrow

Jazykové dovednosti
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
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 ovládat minulý čas, vyjádřit
ukončený
děj
a
stav
v minulosti
 vytvořit minulé tvary sloves
pravidelných i nepravidelných
 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, které nesmí být
v záporném tvaru
 zapojit příslovce času tak, aby
byl sled dějů v příběhu logický
 při dotazování na vlastnictví
používat zájmeno whose
 podle vzdálenosti určitého
předmětu správně 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

Odborné jazykové téma
Činnost na pracovišti odborného výcviku

14

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:
 hovořit o stylech oblékání
 vyjmenovat druhy oblečení a
při jejich popisu používat přídavná jména týkající se barvy,

Běžné konverzační téma
Města
Oblečení, móda
Příběhy z cest a z dovolené
Počasí
Slavní lidé a sláva
Nepříjemné životní situace
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tvaru, materiálu, stylu, druhu
 popsat typické oblečení pro
jednotlivá roční období
 používat slovní zásobu ve
vztahu k módě
 souvisle popsat svůj den strávený na nákupech ve městě
 rozumět psaným a mluveným
textům v rozsahu daných témat
 hovořit o svých zážitcích
z dovolené a z cest
 dotázat se 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 či
koupit letenku, autobusový lístek
 použít slovní zásobu označujicí
roční období, klimatické podmínky a meteorologickou situaci
 dotázat se jiné osoby na počasí
 vést krátký zdvořilostní rozhovor o počasí
 hovořit o oblíbené slavné osobě
 použít slovní zásobu vyjadřující kladné a záporné stránky života slavných
 hovořit o svých nepříjemných
zážitcích
 poskytnout radu jiné osobě,
která se ocitla v nepříjemné situaci
 použít slovní zásobu týkající se
problémových situací
 používat slovní zásobu související s vnitřním zařízením
domu či bytu
 použít adekvátní 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 pří-

Zařízení bytu, nábytek
Budoucnost naší planety, moje budoucnost, možnosti a způsoby řešení environmentálních problémů

Jazykové dovednosti
2. stupeň přídavných jmen
3. stupeň přídavných jmen
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davných jmen
 rozlišovat pravidelné a nepravidelné stupňování přídavných
jmen good a bad
 správně vyslovit druhý a třetí
stupeň přídavných jmen
 vytvořit slovesné fráze “be
going to” při vyjádření budoucího času
 použít pomocné sloveso “to
be” při vyjádření budoucnosti
a rozumět jeho funkci
 vytvořit otázku a zápor
s pomocným slovesem “to be”
 rozpoznat situaci, kdy je třeba
použít vazbu “be going to” a
kdy přítomný průběhový čas
 ovládat časová spojení týkající
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
s pomocným 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”, “neither”
v přitakání
 rozumět rozdílu v použití příslovcí “just”, “already”, “yet”
 zařadit tato příslovce správně
do věty s ohledem na anglický
slovosled
 vytvořit otázky pomocí modálního slovesa “shall”
 správně použít otázky “Shall
I”/”Shall we…?” pro vytvoření
nabídky, návrhu
 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

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 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

Odborné konverzační téma
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 popsat možnosti uplatnění ve
zvoleném oboru
 požádat písemně o místo

Perspektivy studovaného oboru

13

Člověk a svět práce

50

Občan
v demokratické
společnosti

Vzdělávací obsah
4. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 128 (4)
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
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

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 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
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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
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

Předpřítomný čas v kombina-ci 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

Odborná konverzační témata
Popis pracovních postupů ve zvoleném
oboru

28

Člověk a svět práce
Informační a komunikační technologie

Anglický jazyk I.
Celková hodinová dotace: 3 - 3 - 3 - 3
Platí od: 1. 9. 2011
Ukončení platnosti: 31. 6. 2016
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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 65-41-L/01, Gastronomie, 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
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:
 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

Učivo
Běžné konverzační téma
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
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Průřezové téma
Projekty
Poznámky
Informační a komunikační technologie
Občan
v demokratické
společnosti
Člověk a životní
prostředí
Člověk a svět práce
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návycích
 objednat jídlo v restauraci

 hláskovat své jméno a psaná
slova a vyslovovat co nejblíže
přirozené výslovnosti
 při práci se slovníkem zohledňovat rozdíly v české a anglické abecedě
 zapsat krátká, pomalu a zřetelně hláskovaná sdělení
 vytvořit množné číslo podstatných jmen s ohledem na výslovnost a správně aplikovat
pravidla změny pravopisu koncovek
 nahradit podstatné jméno odpovídajícím osobním zájmenem
 ovládat a správně používat tvary slovesa to be v přítomném
čase, v jednotném i množném
čísle
 správě použít zájmena this/that
 vhodně přiřadit neurčité členy
ve známých spojeních a aplikovat základní pravidla i
v nových spojeních
 při tvorbě věty respektovat
pravidla pevného slovosledu
anglické věty
 vyjmenovat dny v týdnu, měsíce, roční období a použít je
s odpovídající předložkou
 napsat a správně přečíst datum

Jazykové dovednosti
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
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s použitím řadových číslovek
 přečíst letopočet a použít jej se
správnou předložkou
 určit barvu předmětu
 ovládat a správě používat názvy zemí a národnosti
 ovládat a správně používat tvary
slovesa
have
got
v přítomném čase, v jednotném
i množném čísle, v kladné a
záporné větě i otázce
 ovládat tabulku zájmen –
osobní podmětná, předmětná,
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 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
 chápat rozdíly mezi jednotlivými frekvenčními příslovci a
správně je použít ve větě
 přečíst a správně 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 všech osobách, jednotném i
množném čísle
 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 situa
 cích
 pro použití těchto časů ovládat
časová určení
 používat u substantiv vhodné
obraty pro vyjádření počitatelnosti a nepočitatelnosti
 představit pracoviště odborného výcviku

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

Odborné konverzační téma
Vybavení pracoviště odborného výcviku
13

Člověk a svět práce
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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 vyjadřující žádost, nabídku či návrh
 vytvořit návrhy a akceptovat či
zamítnout návrhy jiné osoby
 rozumět psaným a mluveným
textům v rozsahu daných témat
 zapsat a reprodukovat základní
informace o svém narození
 dotázat se na základní údaje o
narození druhé osoby
 používat slovní zásobu související s aktivitami, které proběhly v minulosti
 dotázat se na víkendové aktivity druhé osoby
 popsat činnosti o prázdninách,
místa pro ubytování, způsoby
dopravy
 hovořit o zážitcích z prázdnin a
popsat denní program o prázdninách
 používat slovní zásobu související s cestováním
 vést rozhovor při koupi jízdenky
 popsat příjezdy o odjezdy dopravních prostředků
 zapsat a reprodukovat jednoduché částky v britských librách
 vyjmenovat způsoby trávení
volného času o víkendu a popsat svůj minulý víkend
 vyjmenovat výhody a nevýho-

Učivo

Počet
hodin

Běžné konverzační téma
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

- 233 -

43

Průřezové téma
Projekty
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dy jednotlivých dopravních
prostředků
popsat nejznámější nákupní
centra a ulice ve VB a ČR
dotázat se na cestu
používat slovní zásobu související s jednotlivými druhy obchodů
popsat cestu podle mapy

 ovládat a 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 slovesnou frázi would
like v otázkách i odpovědích
 ovládat a reprodukovat slovesné fráze sloužící k vyjádření
nabídky
 používat předložky at, in ve
spojení s místními údaji
 používat tvary slovesa to be
v minulém čase prostém, ve
všech osobách, v jednotném i
množném čísle a chápat pravidla tvoření záporných i kladných vět a otázek
 přečíst a správně zařadit do věty, s ohledem na pravidla anglického slovosledu, časová
určení týkající se minulosti
 tvořit otázky pomocí sloves
can, could, may, na tyto otázky
kladně i záporně odpovědět a
chápat rozdíly v použití těchto
sloves
 rozlišovat správné použití sloves lend a borrow
 ovládat minulý čas, vyjádřit
ukončený
děj
a
stav
v minulosti
 vytvořit minulé tvary sloves
pravidelných i nepravidelných
 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

Jazykové dovednosti
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
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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, které nesmí být
v záporném tvaru
 zapojit příslovce času tak, aby
byl sled dějů v příběhu logický
 při dotazování na vlastnictví
používat zájmeno whose
 podle vzdálenosti určitého
předmětu správně 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

Odborné jazykové téma
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:
 hovořit o stylech oblékání
 vyjmenovat druhy oblečení a
při jejich popisu používat přídavná jména týkající se barvy,
tvaru, materiálu, stylu, druhu
 popsat typické oblečení pro
jednotlivá roční období
 používat slovní zásobu ve
vztahu k módě
 souvisle popsat svůj den strávený na nákupech ve městě
 rozumět psaným a mluveným
textům v rozsahu daných témat
 hovořit o svých zážitcích
z dovolené a z cest
 dotázat se 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 či
koupit letenku, autobusový lís-

Běžné konverzační téma
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
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tek
 použít slovní zásobu označujicí
roční období, klimatické podmínky a meteorologickou situaci
 dotázat se jiné osoby na počasí
 vést krátký zdvořilostní rozhovor o počasí
 hovořit o oblíbené slavné osobě
 použít slovní zásobu vyjadřující kladné a záporné stránky života slavných
 hovořit o svých nepříjemných
zážitcích
 poskytnout radu jiné osobě,
která se ocitla v nepříjemné situaci
 použít slovní zásobu týkající se
problémových situací
 používat slovní zásobu související s vnitřním zařízením
domu či bytu
 použít adekvátní 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 přídavných jmen
 rozlišovat pravidelné a nepravidelné stupňování přídavných
jmen good a bad
 správně vyslovit druhý a třetí
stupeň přídavných jmen
 vytvořit slovesné fráze “be
going to” při vyjádření budoucího času
 použít pomocné sloveso “to
be” při vyjádření budoucnosti
a rozumět jeho funkci
 vytvořit otázku a zápor
s pomocným slovesem “to be”
 rozpoznat situaci, kdy je třeba
použít vazbu “be going to” a
kdy přítomný průběhový čas
 ovládat časová spojení týkající
se budoucnosti a použít pří-

Jazykové dovednosti
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 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
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tomný 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
s pomocným 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”, “neither”
v přitakání
rozumět rozdílu v použití příslovcí “just”, “already”, “yet”
zařadit tato příslovce správně
do věty s ohledem na anglický
slovosled
vytvořit otázky pomocí modálního slovesa “shall”
správně použít otázky “Shall
I”/”Shall we…?” pro vytvoření
nabídky, návrhu
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

určitosti

Odborné konverzační téma
Perspektivy studovaného oboru

13

Člověk a svět práce

42

Občan
v demokratické
společnosti

Vzdělávací obsah
4. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 96 (3)
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 a
nechtěl udělat
Skotsko, fakta, zajímavosti
Celebrity a jejich život
Výjimečné osobnosti
- 237 -
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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

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 kombina-ci 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

42

Informační a komunikační technologie
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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 I.
Celková hodinová dotace: 3 - 3 - 3 - 3
Platí od: 1. 9. 2011
Ukončení platnosti: 31. 8. 2016
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 65-41-L/01, Gastronomie, 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
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 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
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

Učivo

Počet
hodin

Průřezové téma
Projekty
Poznámky
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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
 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 čás-

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
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tic 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
 objednat v kavárně a zaplatit
 sdělit, co mu chutná a co ne
 sestavit nákupní lístek
 krátce pohovořit o různých aktivitách volného času a popsat

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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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 jejich význam v různých typech
vyjádření
 vybavit si dny v týdnu, měsíce,
roční období a umět je použít s
odpovídající předložkou

Učivo

Počet
hodin

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
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 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
 používat základní slovní zásobu, která se týká pracoviště
odborného výcviku

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

Odborné konverzační téma
Pracoviště odborného výcviku

33

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

23

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

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
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 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 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

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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 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
 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

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
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
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prostředí
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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
oblíbená kniha“ , vyjádřit názor
na knihu
 popsat perspektivy studovaného oboru v České republice

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

Odborné konverzační téma
Perspektivy studovaného oboru v České
republice

společnosti
Projekt: Ochrana ŽP

16

Informační a komunikační technologie
Člověk a svět práce
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Německý jazyk I.
Celková hodinová dotace: 3 - 2 - 3 - 4
Platí od: 1. 9. 2009
Ukončení platnosti: 31. 8. 2014
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 65-41-L/01, Gastronomie, 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
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Informační a komunikační technologie
Člověk a životní
prostředí
Člověk a svět práce
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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) - 66 (2)
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

26

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
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26

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

14

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
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 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
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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) – 128 (4)
 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

50

Informační a komunikační technologie

Běžné konverzační téma
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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

- 257 -

50

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

28

Informační a komunikační technologie
Člověk a svět práce

Anglický jazyk II
Celková hodinová dotace: 2 – 1 – 1 - 2
Platí od: 1. 9. 2009
Ukončení platnosti:
Obecný cíl
Tato učební osnova bude sloužit pro výuku anglického jazyka pro žáky, kteří se tomuto jazyku neučili na základní škole a u kterých se nepředpokládá ani omezená vstupní úroveň znalostí. Hlavním cílem výuky je dosažení výstupní úrovně znalostí A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Charakteristika učiva
Vychází z RVP 65-41-L/01 Gastronomie, 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
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 probíhat podle Hodnocení výsledků vzdělávání žáků . 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, 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.
Ověřování znalostí bude plnit nejen hodnotící, ale i diagnostickou funkci a učiteli poskytne komplexní přehled o
celkovém zvládnutí učiva ve třídě, a tím i podklady pro další práci.
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Pojetí výuky
Předmět Anglický jazyk II 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
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) – 66 (2)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Počet
hodin
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Projekty
Poznámky
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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
 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

Běžná konverzační témata
Pozdravy při setkání a loučení
Představování
Země, národnosti
Věci ve škole
Znamení zvěrokruhu
Bydlení
Rodina
Koníčky, dovednosti, volný
čas, denní rutina
Školní předměty
Jídlo a nápoje
Zdravé stravovací návyky

30

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
 chápat rozdíly mezi frekvenčními příslovci a použít je ve

Jazykové prostředky
Anglická abeceda
Výslovnost
Množné číslo podstatných
jmen
Osobní zájmena
Slovesa to be , have got
this/that, these/those
Členy
Slovosled
Číslovky, datum, letopočet
Předložky
Zájmena
Přítomný čas
Přivlastňovací pád podstatných jmen
Gerundium po like, love,
hate, can´t stand
Vazba there is/there are
Příslovce frekvence
Vyjádření času
Přítomný průběhový čas
rozlišení použití přítomného
prostého a průběhového času
Počitatelná a nepočitatelná
podstatná jména
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technologie
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 představit pracoviště odborného výcviku

Odborná konverzační témata
Vybavení pracoviště odborného výcviku

6

Člověk a svět práce

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

Učivo

Žák je veden k tomu, aby byl
schopen:
 objednat si v restauraci
 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
 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

 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 tvary slovesa 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

Běžná konverzační témata
V restauraci
Jídla v Británii
Americký vliv
Konflikty
Známé osobnosti
Generační rozdíly

Počet
hodin

15

Průřezové téma
Projekty
Poznámky
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Projekt: Místo bydliště

Jazykové prostředky
Vyjádření I’d like,
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
borrow vs. lend

15

Informační a komunikační
technologie
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 popsat činnost na pracovišti
odborného výcviku
 zhodnotit a popsat výsledky
práce

Odborná konverzační témata
Činnost na pracovišti odborného výcviku

3

Člověk a svět práce

Vzdělávací obsah
3. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 33 (1)
Žák je veden k tomu, aby byl
schopen:
 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
 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

Běžná konverzační témata
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
Města
Oblečení, móda
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 ovládat minulý čas, vyjádřit
ukončený
děj
a
stav
v minulosti
 vytvořit minulé časy sloves
pravidelných i nepravidelných
 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 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
 ovládat pravidla pro tvoření
druhého a třetího stupně adjektiv
 používat nepravidelné stupňování adjektiv good a bad
 správně vyslovit druhý a třetí
stupeň přídavných jmen
 popsat možnosti uplatnění ve
zvoleném oboru
 požádat písemně o místo

Jazykové prostředky
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
2. stupeň přídavných jmen
3. stupeň přídavných jmen

Odborná konverzační témata
Perspektivy studovaného
oboru

15

3

Informační a komunikační
technologie

Člověk a svět práce

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

Učivo

Počet
hodin

Žák je veden k tomu, aby byl
schopen:
 hovořit o svých zážitcích z
cest
 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

Běžná konverzační témata
Příběhy z cest a z dovolené
Počasí
Slavní lidé a sláva
Nepříjemné životní situace
Zařízení bytu, nábytek

30

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

- 265 -

Školní vzdělávací program – Gastronomie

 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 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
 popsat vybrané pracovní postupy

Jazykové prostředky
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
větách s just, already, yet
Použití Shall I/Shall we/I will

Odborná konverzační témata
Popis pracovních postupů ve
zvoleném oboru

30

Informační a komunikační
technologie

4

Člověk a svět práce
Informační a komunikační
technologie

Německý jazyk II
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Celková hodinová dotace: 2 – 1 – 1 - 2
Platí od: 1. 9. 2009
Ukončení platnosti:
Obecný cíl
Tato učební osnova bude sloužit pro výuku německého jazyka pro žáky, kteří se tomuto jazyku neučili na základní škole a u kterých se nepředpokládá ani omezená vstupní úroveň znalostí. Hlavním cílem výuky je dosažení výstupní úrovně znalostí A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Charakteristika učiva
Vychází z RVP 65-41-L/01 Gastronomie, Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce.
Obsah učiva v předmětu Německý jazyk II je rozčleněn do následujících složek:
a) jazykové prostředky
b) běžná konverzační témata
c) 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 probíhat podle Hodnocení výsledků vzdělávání žáků . 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, 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.
Ověřování znalostí bude plnit nejen hodnotící, ale i diagnostickou funkci a učiteli poskytne komplexní přehled o
celkovém zvládnutí učiva ve třídě, a tím i podklady pro další práci.
Pojetí výuky
Předmět Německý jazyk II 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
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikací průřezových témat
Klíčové kompetence:
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 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) – 66 (2)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák je veden k tomu, aby byl
schopen:
 používat slovesa ve správných
tvarech, aplikovat systém časování na různá slovesa
 vytvářet doplňující otázky a
odpovídat na ně
 zdvořile komunikovat se svým
protějškem
 použít slovesa haben, sein
 rozlišit sémantický a morfologický význam určitého, neurčitého a nulového členu, používat členy aktivně v hovoru
 aplikovat přídavná jména
v kongruenci s přísudkem, respektovat rozdíly s ČJ
 bezchybně sestavit oznamovací větu
 odlišit oznamovací a tázací větu
 vytvořit zdvořilý rozkaz
 tvořit otázky se zájmeny wer a
was, odpovědět na ně
 vyskloňovat podstatné jméno a
rozeznat pád, chápat rozdíly s
češtinou
 napočítat do 20 a vhodně číslovky uplatňovat, rozumět jim
v hovoru
 podat a přijmout informace o
ceně
 převést slovesa s pravidelnými
tvary v přítomném čase do imperativu, reagovat na pokyny
 odpovědět záporně na otázku a
rozlišovat významy záporek
nein, nicht a kein
 rozumět významu přivlastňovacích zájmen, vyskloňovat
je
 dosadit v němčině tvary, které

Jazykové prostředky
Základní pravidla výslovnosti
v německém jazyce
Časování slabých sloves
v přítomném čase
Doplňující otázka
Vykání
Slovesa haben a sein
v přítomném čase
Člen
Přídavné jméno v přísudku
Slovosled v oznamovací větě
Zjišťovací otázka
Rozkazovací věta
Wer, was
Podstatná jména v JČ
Číslovky 1-20
Cena
Rozkazovací způsob
Zápor
Přivlastňovací zájmena
Vyjádření „svůj“
Osobní zájmena
Sloveso „können“
Tvar „ich möchte“
Předložky s dativem
Přídavná jména s koncovkou
–er
Předložky se 3. a 4. pádem
Silná slovesa v přítomném
čase
Vazba „es gibt“
Časové údaje

Počet
hodin

Poznámky

28

Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické
společnosti
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nahrazují české zájmeno svůj
 ovládat tvary osobních zájmen
v 1., 3. a 4. pádě
 časovat sloveso können a tvořit větný rámec
 časovat
sloveso
mögen
v konjunktivu préterita a tvořit
větný rámec
 zvládnout základní předložky
s dativem, správně je spojit
s podstatným jménem
 odvodit od názvu města přídavné jméno a použít ho
v konverzaci
 rozlišit u těchto předložek užití
3. a 4. pádu, užít je
v obvyklých konverzačních situacích
 vyčasovat slovesa s nepravidelnými tvary v přítomném
čase
 pochopit specifický význam
obratu es gibt, aktivně ho používat v komunikaci
 zjistit, kolik je hodin, tvořit časové údaje, rozlišit význam
slov Stunde a Uhr
 rozumět psaným a mluveným
textům v rozsahu daných témat
 vyjádřit, co kdo dělá
 charakterizovat členy rodiny,
vyjmenovat je, rozlišovat příbuzenské vztahy
 říci, co kdy bude dělat
 popsat odeslání dopisu, balíku
 požádat o jídelní lístek, vybrat
jídlo a nápoj, objednat, doporučit hostům vhodné jídlo, zaplatit, poděkovat
 říci, co bude dělat večer
 rozdělit záliby dle kategorií,
popsat své záliby, říci, co ho
nebaví
 znát naše a německá národní
jídla
 popsat lokalitu, popsat dům,
byt a jednotlivé pokoje
 objednat pokoj, popsat hotel,
hrát úlohu recepčního
 popsat části dne, rozlišit činnosti ve všední den a o víkendu
 napsat jednoduchý dopis příteli, použít vhodné oslovení, rozloučení

Běžná konverzační témata
Činnosti
Rodina
Denní plán
Pošta
Návštěva restaurace
Plán na večer
Koníčky, zájmy
Národní jídla
Bydlení
V hotelu
Denní program
Dopis
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 v základních situacích použít
slovní zásobu týkající se zařízení a základního vybavení
odborných učeben a pohostinských zařízení

Odborná konverzační témata
Základní vybavení odborného
výcviku, restaurace

10

Člověk a svět práce
Občan v demokratické
společnosti
Informační a komunikační technologie
Projekt: Typy pohostinských zařízení

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

Učivo

Žák je veden k tomu, aby byl
schopen:
 dosadit za předložky podstatné
jméno
 vyjádřit větu se všeobecným
podmětem man, uvědomovat
si její význam
 rozeznat předložku se 4. pádem, spojit ji s podstatným
jménem
 časovat způsobová slovesa a
použít je ve větném rámci, rozlišovat významy sollen/haben
a können/kennen
 uvědomovat si hlavní principy
odvozování množného čísla,
skloňovat podstatná jména
v množném čísle
 skloňovat podstatná jména
v množném čísle ve spojení s
přivlastňovacími zájmeny
 používat souřadná souvětí po
spojkách s přímým a s nepřímým slovosledem
 využít poznatky o odlučitelných a neodlučitelných předponách
 zvládat
vyjádření
počtu
s číslovkami do 1000
 použít
sloveso
sein
v imperativu
 ovládat principy plurálu
 používat výrazy množství, míry, hmotnosti
 zvládnout skloňování adjektiv
bez členu
 ovládat adjektiva po etwas,
nichts, viel
 ovládat číslovky v časových
údajích, spojit časový údaj
s vhodnou předložkou

Jazykové prostředky
„Man“
Předložky s akuzativem
Způsobová slovesa a sloveso
„wissen“
Podstatná jména v plurálu
Přivlastňovací zájmena
v plurálu
Souvětí souřadné
Slovesné předpony
Číslovky 20-1000
Imperativ slovesa „sein“
Množné číslo podstatných
jmen
Podstatná jména v údajích
míry, množství a hmotnosti
Srovnávání
Skloňování přídavných jmen
bez členů
Přídavná jména po etwas
nichts, viel
Předložky v časových údajích

Průřezové téma
Projekty
Poznámky

Počet
hodin

15

Informační a komunikační technologie
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 rozumět psaným a mluveným
textům v rozsahu daných témat
 zeptat se na cestu, popsat cestu, použít navigaci, číst v mapě
 říci, co je a co není zdravé, popsat zdravé a nezdravé pokrmy, zamyslet se nad životním
stylem
 hrát roli zákazníka, prodavačky, požádat o zboží, doporučit
zboží, popsat obchod, supermarket,
komunikovat
s náročným zákazníkem
 rozlišit jednotlivé chody, popsat prostřený stůl, objednat si
oběd v restauraci, doporučit
jídlo, zaplatit, poděkovat
 popsat naše město, ukázat cestu, zvládnout orientaci ve městě, znát základní památky, doporučit je návštěvě z ciziny
 vařit podle receptu
 vyprávět recept

Běžná konverzační témata
Orientace ve městě
Zdraví
Nakupování
Oběd
Naše město

14

Informační a komunikační technologie
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Občan v demokratické
společnosti
Projekt: Zdravý životní
styl, zdravá výživa

Odborná konverzační témata
Recepty

4

Člověk a svět práce
Informační a komunikační technologie
Projekt: Sestavení receptu
s fotodokumentací

Vzdělávací obsah
3. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 33 (1)
Průřezové téma
Projekty
Poznámky

Počet
hodin

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák je veden k tomu, aby byl
schopen:
 zvládnout adjektiva po členu
neurčitém
 aplikovat zájmeno welcher a
rozeznat vhodnost jeho použití
 vyjádřit minulý čas slabých
sloves, jednoduše popsat činnost předešlého dne apod.
 vyjádřit v minulém čase sloveso sein
 zvládnout skloňování po členu
určitém
 rozeznat slabá substantiva,
vyskloňovat je
 používat zvratná zájmena, rozpoznat zvratné sloveso, uvědomit si rozdíly s češtinou
 rozlišit příslovce směru a pozice
 rozlišit rody u názvů měst a
zemí, ovládat názvy hlavních

Jazykové prostředky
Adjektiva po členu neurčitém
Zájmeno welcher
Perfektum slabých sloves
Pretéritum slovesa sein
Adjektiva po určitém členu
Slabé skloňování substantiv
Zvratná slovesa
Dort, dorthin
Názvy měst a zemí
Názvy řek, hor, moří
Futurum
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evropských zemí, pojmenovat
jejich obyvatele a jazyk, použít
vhodnou předložku
 pojmenovat hlavní řeky, hory,
moře v ČR a v Evropě
 vytvořit budoucí čas, použít
přítomný a budoucí čas při vyjádření budoucnosti
 rozumět psaným a mluveným
textům v rozsahu daných témat
 objednat si v restauraci
 popsat německá a rakouská
jídla, napsat recept
 popsat německá města, hory,
řeky, průmysl, zemědělství,
kulturu, vztahy mezi lidmi
z různých národů
 popsat méně obvyklá jídla
 popsat své příští prázdniny,
zamyslet se nad ideálním volnem
 zvládnout slovní zásobu potřebnou pro obstarání a prezentaci potravinářských výrobků,
prezentovat recept, informovat
o jídlech a nápojích

Běžná konverzační témata
Popis osoby
Objednávání v restauraci
Německá a rakouská kuchyně
Německo
Různé druhy jídel
Plány na prázdniny

14

Informační a komunikační technologie
Projekt: Místo bydliště

Odborná konverzační témata
Jazykové vybavení kuchaře

4

Projekt: Připravit prezentaci slavnostního oběda
s popisem jídel a nápojů
Informační a komunikační technologie
Člověk a svět práce

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

Učivo

Žák je veden k tomu, aby byl
schopen:
 vytvářet
trpný
rod
v přítomném čase, převést věty
z činného rodu do trpného a
naopak
 pochopit princip tvorby perfekta u silných sloves, zvládnout tvoření perfekta u vybraných sloves
 tvořit a používat řadové číslovky, vyjádřit datum
 používat vedlejší věty se
správným slovosledem
 vytvořit souvětí s vedlejší větou na prvním místě
 stupňovat pravidelné a nepravidelné tvary přídavných jmen
a příslovcí, skloňovat stupňované tvary ve 3. stupni, odlišit
příslovce od přídavného jména

Jazykové prostředky
Trpný rod
Perfektum některých silných
sloves
Řadové číslovky
Slovosled vedlejší věty
Věta hlavní po větě vedlejší
Stupňování příslovcí a přídavných jmen
Perfektum dalších silných
sloves
Préteritum slabých sloves
Préteritum způsobových sloves
Préteritum sloves haben, werden
Konjunktiv préterita způsobových a pomocných sloves
Würde+infinitiv
Silná slovesa v perfektu

Průřezové téma
Projekty
Poznámky

Počet
hodin

30

Informační a komunikační technologie
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 používat v perfektu další vybraná slovesa
 tvořit a používat slabá slovesa
v préteritu
 tvořit a používat préteritum
způsobových sloves
 tvořit a používat préteritum
sloves haben, werden
 vyjádřit podmiňovací způsob u
pomocných a způsobových
sloves
 ovládat tvoření podmiňovacího
způsobu pomocí vazby würde+infinitiv
 používat v perfektu další vybraná slovesa
 tvořit vztažná zájmena, dosadit
je do vztažné věty, používat
vhodný slovosled
 rozlišit způsob překladu české
spojky aby, tvořit věty s dass,
damit
 vhodně používat infinitiv ve
vazbě s podstatným a přídavným jménem a s řídícím slovesem
 používat trpný rod v préteritu
 tvořit zájmenná příslovce, poznat věty, kde je vhodné jejich
použití, tvořit tyto věty
 dodržovat kongruenci podmětu
s přísudkem
 pochopit rozdíl mezi češtinou
a němčinou, zvládat použití
vazby záporka + mehr
 odlišovat vyjádření pozice a
směru u těchto příslovcí
 ovládat použití préterita a perfekta u slabých a silných sloves
 rozumět psaným a mluveným
textům v rozsahu daných témat
 pochopit reklamu na běžné
zboží, vytvořit jednoduchý reklamní leták
 popsat prostřený stůl, charakterizovat rozdíl mezi běžnou a
slavnostní tabulí
 uvítat návštěvu z ciziny, odpovědět na přivítání
 připravit plán návštěvy Vídně,
popsat jednoduše hlavní město
Rakouska
 naplánovat dovolenou, popsat
rozdíl mezi letní a zimní dovolenou, vyjádřit výhody a nevýhody cestování s cestovními
kancelářemi, popsat nejhezčí
dovolenou, jmenovat možnosti

Vztažné věty
Věty s dass, damit
Infinitiv s zu
Préteritum trpného rodu
Zájmenná příslovce
Přísudkové sloveso po číslovkách
Vyjádření už ne
hier, hierher
Shrnutí minulých časů

Běžná konverzační témata
Příroda a životní prostředí
Reklama
Slavnostní tabule
Přivítání hostů
Vídeň
Dovolená
Česká kuchyně
Telefonní rozhovor
Druhy vín
Vybavení restaurace
Stížnosti hostů
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dopravy a ubytování, potřebné
cestovní formality
charakterizovat specifika české
kuchyně, popsat národní jídla
vést telefonický rozhovor, zeptat se na telefonní číslo, zjistit
základní informace, napsat
sms
popsat vína, příležitosti, při
kterých se pijí, jídla, s nimiž se
kombinují
popsat restauraci, říci, co by si
pořídil do vlastního podniku
reagovat vhodně na stížnosti a
nespokojenost, popsat nedostatky

 komunikovat z pozice hosta a
obsluhujícího personálu, reagovat na přání, stížnosti apod.

Odborná konverzační témata
Vedení restaurace

8

Člověk a svět práce
Projekt: Vytvoření a prezentace informačního
letáku soukromé restaurace

Dějepis
Celková hodinová dotace: 2 – 0 – 0 - 0
Platí od: 1. 9. 2009
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
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 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.
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

Hodiny

Učivo

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

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
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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
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

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

13

Projekt: Barokní
památky našeho
města

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.

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

16

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
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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
osvětlit problémy současného
globálního světa, nově vznikající
bipolarity Sever - Jih
uvést příklady úspěchů vědy a
techniky ve 20. století

Třetí svět a dekolonizace
Konec bipolarity Východ - Západ

Exkurze a práce v muzeu, historie
studovaného oboru

4

Shrnutí učiva

1

Informační a komunikační technologie

 získávat a zpracovávat informace
z různých zdrojů
 orientuje se v historii svého oboru – uvede její významné mezníky a osobnosti, vysvětlí přínos
studovaného oboru pro život lidí
 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

Občanská nauka
Celková hodinová dotace: 2 – 0 – 0 – 1
Platí od: 1. 9. 2012
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:
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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.
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
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Vzdělávací obsah
1. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 66 (2)
Počet
hodin

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
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Občan
v demokratické
společnosti

Školní vzdělávací program – Gastronomie

 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

16

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)
Počet
hodin

Výsledky vzdělávání

Učivo

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

Úvod do předmětu
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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

Člověk a svět
práce
Projekt: UNESCO
Projekt: Náboženství

1
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 třídit a získané poznatky aplikovat v praktickém životě

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

Učivo

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, 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

 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

Hodiny

Průřezové téma
Projekty
Poznámky

Člověk a životní
prostředí
Informační a komunikační technologie

- 284 -

Školní vzdělávací program – Gastronomie

 uplatňovat poznatky o určitých
chemických reakcích v chemické analýze
 zhodnotit postavení atomu uhlíku 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

Organická chemie
Obecné vlastnosti atomu uhlíku
Rozdělení organických sloučenin
Názvosloví organických sloučenin
Typy reakcí v organické chemii
Organické sloučeniny v běžném životě
a odborné praxi

10

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

7

Člověk a životní
prostředí
Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie

Ekologie
Celková hodinová dotace: 1 - 0 - 0 - 1
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.
Cílem fyzikálního vzdělávání je především naučit žáky využívat fyzikální poznatky v praktickém životě, logicky uvažovat, analyzovat a řešit jednoduché problémy s fyzikální a technickou problematikou.
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
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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.
Výuka fyziky probíhá ve 4. ročníku 1 vyučovací hodinu týdně, celkem 32 hodin. Fyzika je součástí přírodovědného vzdělávání, která se zabývá 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 dovedli pozorovat a zkoumat přírodu z pohledu ekologie, aby k přírodě
zaujali pozitivní postoj, porozuměli základním ekologickým souvislostem a pochopili nezbytnost udržitelného
rozvoje.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci pracovali poctivě, svědomitě a přesně, získali pozitivní postoj k vědeckotechnickému pokroku.
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.
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.
Postupy hodnocení – znalostní testy, ústní zkoušení, samostatná tvořivá práce, zapojení se do skupinové práce,
samostatná domácí příprava.
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).
Fyzika jako všeobecně vzdělávací předmět ukazuje fyziku jako lidskou činnost, mající platnost pro každého
jednotlivce.
Použité metody práce: výklad, 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
Výuka ekologie a fyziky je vedena tak, aby byly u žáků rozvíjeny tyto klíčové kompetence:
 kompetence k učení
 kompetence k řešení problémů
 komunikativní kompetence
 personální a sociální kompetence
 matematické kompetence
 kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
Ve výuce ekologie jsou aplikována tato průřezová témata:
 Občan v demokratické společnosti
 Člověk a životní prostředí
 Informační a komunikační technologie
Ve výuce fyziky jsou aplikována tato průřezová témata:
 Člověk a životní prostředí
 Informační a komunikační technologie

Vzdělávací obsah
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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
 charakterizovat působení životního prostředí na člověka a jeho
zdraví

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
jeho zdraví
Přírodní zdroje energie a surovin
Odpady

15
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 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

Globální ekologické problémy
Ochrana přírody a krajiny
Nástroje společnosti na ochranu životního prostředí
Zásady udržitelného rozvoje
Odpovědnost jednotlivce za ochranu
přírody a životního prostředí

4. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 32 (1)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 rozlišit druhy pohybů a řešit jednoduché úlohy na pohyb hmotného bodu
 určit síly, která působí na tělesa
 určit mechanickou práci a energii při pohybu tělesa působením
stálé síly
 vysvětlit na příkladech platnost
zákona zachování mechanické
energie
 určit výslednici sil působících na
těleso
 aplikovat Pascalův a Archimédův zákon při řešení úloh

Mechanika
Pohyb rovnoměrný přímočarý
Pohyb rovnoměrně zrychlený
Rovnoměrný pohyb po kružnici
Newtonovy pohybové zákony
Newtonův gravitační zákon
Mechanická práce
Mechanická energie
Posuvný a otáčivý pohyb
Skládání sil
Tlakové síly a tlak v tekutinách

6

Molekulová fyzika a termika
Kinetická teorie látek
Teplota, teplotní roztažnost
Přeměny vnitřní energie tělesa
Teplo a práce
Tepelné motory
Struktura pevných a kapalných látek
Změny skupenství

6

 vysvětlit význam teplotní roztažnosti látek v přírodě a v technické praxi
 vysvětlit pojem vnitřní energie
soustavy (tělesa) a způsoby její
změny
 popsat principy nejdůležitějších

Hodiny

Průřezové téma
Projekty
Poznámky
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tepelných motorů
 popsat přeměny skupenství látek
a jejich význam v přírodě a v
technické praxi
 popsat elektrické pole z hlediska
jeho působení na bodový elektrický náboj
 řešit úlohy s použitím Ohmova
zákona
 určit magnetickou sílu v magnetickém poli vodiče s proudem
 popíše princip generování střídavých proudů a jejich využití v
energetice
 rozlišit základní druhy mechanického vlnění a popsat jejich šíření
 charakterizovat základní vlastnosti zvuku
 chápat negativní vliv hluku a
znát způsoby ochrany sluchu
 charakterizovat světlo jeho vlnovou délkou a rychlostí v různých prostředích
 řešit úlohy na odraz a lom světla
 řešit úlohy na zobrazení zrcadly
a čočkami
 vysvětlit optickou funkci oka a
korekci jeho vad
 popsat význam různých druhů
 elektromagnetického záření
 popsat strukturu elektronového
obalu atomu z hlediska energie
elektronu
 popsat stavbu atomového jádra
 a charakterizovat základní nukleony
 vysvětlit podstatu radioaktivity a
popsat způsoby ochrany před jaderným zářením
 popsat princip získávání energie
 v jaderném reaktoru
 charakterizovat Slunce jako
hvězdu
 popsat objekty ve sluneční soustavě

Elektřina a magnetismus
Elektrický náboj, elektrické pole
Elektrický proud, zákony el. proudu
Polovodiče
Magnetické pole, elektromagnetická
indukce
Vznik střídavého proudu, přenos elektrické energie střídavým proudem

5

Vlnění a optika
Mechanické kmitání a vlnění
Zvukové vlnění
Světlo a jeho šíření
Zrcadla a čočky, oko
Druhy elektromagnetického záření,
rentgenové záření

8

Informační a komunikační technologie

Fyzika atomu
Model atomu, laser
Nukleony, radioaktivita, jaderné záření
Jaderná energie a její využití

5

Člověk a životní
prostředí

Vesmír
Slunce, planety a jejich pohyb, komety
Hvězdy a galaxie

2

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.
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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)
 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
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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)
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

 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

- 291 -

Prů
běž
ně

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

Školní vzdělávací program – Gastronomie

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

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

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

Prů
běž
ně

Preventivní poplachy

Prů
běž
ně

Prů
běž
ně

6

16

Občan
v demokratické
společnosti
Atletický přebor
školy
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 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
 chápat vliv fyzického a psychického zatížení na lidský organismus
 znát význam a důležitost základních životních funkcí
 zvolit vhodná cvičení ke ko-

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

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

Zdravotní tělesná výchova (alternativní učivo dle doporučení lékaře)
Speciální cvičení podle druhu osla- 293 -
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běž
ně

Prů
běž
ně
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rekci svého zdravotního stavu

bení
Vhodná kompenzační cvičení vzhledem k budoucí profesi

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
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

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 konfliktních situací
 popsat úlohu státu a místní samosprávy při ochraně zdraví a
životů obyvatel
 dokázat poskytnout první po-

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

Preventivní poplachy

Prů
běž
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moc

 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

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

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

4
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 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

Bruslení (alternativní učivo)
Základy bruslení a ledního hokeje
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

4

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
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

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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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

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 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

8
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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
 ověřit úroveň znalostí a tělesné
zdatnosti
 dokáže vyhledat potřebné informace z oblasti zdraví a pohybu
 sestavit jednoduchý kondiční

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

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

Testování tělesné zdatnosti
Testy
Kondiční cvičení

Občan
v demokratické
společnosti

Ekologická hra na
kurzu
Člověk a životní
prostředí

6

Prů
běž
ně
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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

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)
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

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

Preventivní poplachy

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

32
Občan
v demokratické
společnosti
Sportovní den
Organizace spor-
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 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

tovních 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

Ekonomika a podnikání
Celková hodinová dotace: 3 - 2 - 1,5 - 3
Platí od: 1. 9. 2013
Ukončení platnosti: 31.12.1013
Obecný cíl
Předmět Ekonomika a podnikání vede k rozvíjení schopnosti ekonomicky myslet, učí žáky uplatňovat ekonomickou efektivnost při podnikových činnostech, jednat hospodárně a v souladu s etikou podnikání.
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Cílem předmětu je seznámit žáky s ekonomickou terminologií, se základními vědomostmi o právních formách
podnikání a s podnikovými činnostmi. Neméně důležitá je znalost fungování finančního trhu národního hospodářství a Evropské unie.
Dále je cílem naučit žáky pracovat s účetními doklady, s evidencí hospodářských operací a umožnit jim pochopení vzájemných souvislostí při účtování a zpracování výsledků hospodaření podnikatelského subjektu
v návaznosti na daňovou soustavu.
Žáci jsou vedeni k praktickému využívání osvojených poznatků pro případné podnikatelské aktivity nejen v ČR,
ale i na území Evropské unie.
Obsah je propojen s průřezovým tématem Člověk a svět práce.
Charakteristika učiva
Učivo je zaměřeno na vysvětlení základních ekonomických pojmů, na znalosti nejdůležitějších podmínek
v jednotlivých právních formách podnikání a na poznání jednotlivých podnikových činností s důrazem na investiční a zásobovací činnost. Součástí učiva je také stanovení cen. Nedílnou složku učiva představuje problematika
účetnictví. Žák je také veden k osvojení poznatků o daňové soustavě, k praktické dovednosti vedení daňové
evidence a k zvládnutí obecné problematiky managementu a národního a světového hospodářství.
Předmět Ekonomika a podnikání je provázán s dalšími předměty (Marketing, Administrativa) a umožňuje žákům
pochopit vnitřní logiku ekonomických činností.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Vzdělávání směřuje k tomu, aby se žáci dovedli orientovat v ekonomických jevech a procesech tržního hospodářství a v právních aspektech obchodně podnikatelských vztahů. Osvojili si základy ekonomického myšlení a
aktivit. Vyhledávali a interpretovali ekonomické informace a zaujímali k nim stanovisko, využívali získané informace v diskusi a porozuměli základním ekonomickým souvislostem. Obsah je propojen s průřezovým tématem Člověk a svět práce.
Hodnocení výsledků žáků
Žáci se hodnotí z ústního a písemného projevu. Při hodnocení se sleduje odborná správnost, schopnost uvádět
učivo do souvislosti s jinými tématy nebo vyučovacími předměty, logicky myslet a správně se jazykově vyjadřovat.
Hodnocení bude prováděno na základě písemných testů a ústního zkoušení dle pravidel Hodnocení výsledků
vzdělávání žáků, které je součástí školního řádu školy. Do hodnocení je možné zahrnout práci na projektu a
sestavení podnikatelského záměru.
Pojetí výuky
Úkolem je přiblížit žákům co nejvíce praktickou stránku fungování jednotlivých činností firmy. Žáci by si měli
osvojit základní vědomosti o principech a pracovních metodách uplatňovaných v ekonomických činnostech.
Měli by pochopit vnitřní logiku těchto činností.
Metodika výuky
Metody a formy vzdělávací práce jsou voleny se zřetelem k charakteru předmětu, konkrétní situaci ve výchovněvzdělávacím procesu i s ohledem na možnosti školy.
Ve výuce se uplatňuje vhodná motivace, která stimuluje žáky k zájmu o učivo. Z tohoto důvodu se dává přednost
aktivizujícím metodám práce žáků, důraz je kladen na posílení intelektuálních dovedností.
Příklady pro konkretizaci a aktualizaci učiva jsou vybírány z hlediska životních zkušeností žáků tak, aby co
nejvíce napomáhaly pochopení učiva.
Frontální (hromadné) vyučování je doplňováno aktivitami, jako je: samostatné řešení úkolů, skupinová práce
s aktuálními informacemi, práce s odbornými publikacemi, IS MRP Slušovice, návštěva finančního úřadu, úřadu
práce, sestavení podnikatelského záměru, práce na projektu souvislého příkladu z účetnictví, zpracování pracovních listů.
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat
Klíčové kompetence:
 kompetence k řešení problémů představují schopnost porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému,
 získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit
jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky, spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
 komunikativní kompetence představují schopnost 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 diskuzí, formulovat a obhajovat své názory a postoje, zpracovávat běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty, vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování.
 kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám představují: mít odpovědný postoj k
vlastní profesní budoucnosti a vzdělávání, uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám, mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; cílevědomě a zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze, mít reálnou
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představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a umět je srovnávat se svými představami a předpoklady, umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech, využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z
oblasti světa práce, tak vzdělávání, vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj
odborný potenciál a své profesní cíle, znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků, rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání; dokázat vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí, svými předpoklady a dalšími možnostmi
 kompetence využívat ICT a pracovat s informacemi představují schopnost: 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 (tišených, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a
komunikačních technologií.
Průřezová témata:
 Člověk a svět práce
 práce s informačními zdroji
 možnosti uplatnění na trhu práce

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:

 používat a aplikovat ekonomické pojmy
 vysvětlit vztahy mezi pojmy
potřeba, statek, služba, výroba
 porozumět jednotlivým fázím
hospodářského procesu
 pochopit působení výrobních
faktorů na výrobu
 vysvětlit pojem trh, popsat
fungování tržního mechanismu
 rozlišit, jakým způsobem reaguje poptávka a nabídka na
faktory, které na ni působí
 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
 posoudit vhodné právní formy
podnikání ve svém oboru
 definovat základní povinnosti
podnikatele vůči státu
 orientovat se v právních formách podnikání v ČR a EU a
charakterizovat jejich základní
znaky
 vyhledat potřebné informace
v příslušných
legislativních
normách
 řešit jednoduché právní situace

Úvod do předmětu
Podstata fungování tržní ekonomiky
Potřeby, statky, služby
Spotřeba, životní úroveň
Hospodářský proces, výroba a výrobní
faktory
Hospodářský cyklus
Podstata fungování tržní ekonomiky,
trh
Poptávka, nabídka, tržní rovnováha
Tržní subjekty
Cena
Zboží

1
9

Podnikání
Podnik, podnikání
Základní znaky podniku
Právní formy podnikání
Způsob podnikání v rámci EU
Vzájemné uznávání kvalifikace občanů
EU
Základní ustanovení Obchodního a
Občanského zákoníku vztahující se
k předmětu podnikání

40
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v oboru
 vytvořit podnikatelský záměr
 znát právní předpisy upravující uznávání kvalifikací občanů
EU
 uvést příklady vazby cestovního ruchu na další odvětví národního hospodářství
 vysvětlit význam ukazatelů
vývoje národního hospodářství
ve vztahu k oboru
 znát strukturu národního hospodářství
 objasnit příčiny a druhy nezaměstnanosti
 posoudit dopady inflace, odhadnout vliv na využívání služeb v cestovním ruchu
 na příkladech vysvětlit příjmy
a výdaje státního rozpočtu
 orientovat se ve struktuře podnikových činností a uvést příklady průběhu výrobní činnosti v oboru

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

30

Podnikové činnosti
Hlavní činnosti podniku a jejich charakteristika

19

Člověk a svět
práce

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

Učivo

Počet
hodin

Poznámky

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:

 rozpoznat jednotlivé druhy
majetku podniku a jeho zdroje
krytí dle aktuálních právních
norem
 rozlišit druhy a zdroje investic
 prakticky vypočítat využití a
zhodnocení investic
 provést jednoduché propočty
spotřeby a velikosti nákupu
 určit optimální výši zásob
 vyčíslit hodnoty majetku a podílu zdrojů krytí
 vypočítat hodnotu majetku a
podíl jednotlivých složek
 vypočítat hodnoty zdrojů majetku
 prakticky aplikovat jednotlivé
druhy nákladů a výnosů v praxi
 řešit jednoduché výpočty výsledku hospodaření na základě
rozvahy a výkazu zisku a ztrát
 stanovit cenu na základě metod kalkulace

Úvod do předmětu
Podnikové činnosti
Majetek podniku a jeho rozdělení
Investiční činnost, druhy investic
v oboru
Hlavní činnost
Zásobovací činnost
Náklady podniku
Výnosy podniku
Hospodářský výsledek
Tvorba cen

1
65

3. ročník
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Počet hodin za rok (týden) – 49,5 (1,5)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Počet
hodin

Poznámky

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 pochopit význam a podstatu
účetnictví a poznat úlohu
účetnictví při řízení podniku
 sestavit rozvahu
 vyhotovit účetní doklady, ověřit náležitosti, zajistit oběh, archivaci
 vyplnit doklady související
s pohybem peněz a evidencí
majetku
 prakticky účtovat základní
účetní případy dle účtové osnovy (rozvrhu) pro podnikatele
 ovládat účetní uzávěrku a závěrku
 zaúčtovat výsledek hospodaření, poznat principy jeho rozdělení a použití
 orientovat se v zákonné úpravě mezd a provádět mzdové
výpočty, zákonné odvody, vyhotovovat mzdové doklady
 rozlišit princip daní přímých a
nepřímých
 orientovat se v daňové soustavě, v její terminologii a vysvětlit význam daní
 řešit příklady výpočtu daně
z přidané hodnoty
 vyhotovit daňové přiznání

Úvod do předmětu
Účetnictví
Vymezení účetnictví, právní úprava
účetnictví
Účetní doklady
Účetní osnova (rozvrh) pro podnikatele
Náklady
Výnosy
Výsledek hospodaření
Daně z příjmů

1
23,5

Daňová soustava
Daně přímé a nepřímé

25

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

Učivo

Počet
hodin

Poznámky

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
Úvod do předmětu
Opakování
Daňová evidence

3
36

 vést daňovou evidenci pro
plátce
i
neplátce
daně
z přidané hodnoty
 vyhotovit daňové přiznání
Základy ekonomické statistiky

7

Národní hospodářství a EU
Mezinárodní obchod, globalizace
Evropská unie a její vliv na rozvoj
národního hospodářství

5

 seznámit se s výsledky ekonomické statistiky
 poznat mezinárodní obchod a
pochopit význam procesu globalizace
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 uvést vliv jednotného trhu EU
na
národní
hospodářství,
zejména z pohledu odstraňování bariér obchodu a služeb
 charakterizovat jednotlivé subjekty finančních trhů
 orientovat se v činnosti bank,
v platebním styku
 vysvětlit rozdíly mezi jednotlivými stupni bankovnictví
 vyplnit doklady v platebním
styku v národní měně
 dokázat směnit peníze dle kurzovního lístku
 vysvětlit
úrokovou
míru,
RPSN
 používat nejběžnější platební
nástroje
 vysvětlit pojem management a
manažer
 uplatňovat podnikatelskou etiku
 vysvětlit části procesu řízení,
popsat jejich funkci
 provést jednoduché propočty
při sestavení plánu a kontrole
plnění
 aplikovat teorie do praxe
(praktické příklady) – vytvořit
typový příklad organizační
struktury firmy
 uvést na příkladu rozhodovací
metody
 hodnotit vhodnost a účinnost
motivačních nástrojů
 provést kontrolní činnost na
vzorovém příkladu a vyvodit
z výsledků závěry
 využít výsledků finanční analýzy hospodaření k řízení –
uvést příklad
 orientovat se ve specifických
rysech
tržní
ekonomiky
v návaznosti na cestovní ruch

Finanční trh
Struktura finančního trhu
Bankovní soustava
Platební styk v národní a zahraniční
měně
Úroková míra

15

Management
Pojem management
Plánování
Organizování
Rozhodování
Motivace a vedení lidí
Kontrola
Partnerství subjektů v cestovním ruchu
Satelitní účet cestovního ruchu a jeho
význam

30

Marketing
Celková hodinová dotace: 0 - 0 - 0 - 1,5
Platí od: 1. 9. 2013
Ukončení platnosti:
Obecný cíl
Cílem je seznámit žáky s významem marketingu. Naučit je používat jednotlivé nástroje marketingového mixu
v podniku veřejného stravování, analyzovat silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení.
Charakteristika učiva
Učivo obsahuje historický vývoj a charakteristiku prostředí marketingu, charakteristiku jednotlivých nástrojů
marketingového mixu a základy marketingu služeb.
Předmět Marketing je provázán s dalšími předměty (Administrativa, Ekonomika a podnikání) a umožňuje žákům
pochopit vnitřní logiku ekonomických činností.
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Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli aplikovat poznatky o nástrojích marketingu, stanovit cenu, prodejní
cesty a propagaci. Žáci si osvojí poznatky a praktické dovednosti potřebné pro aplikaci marketingových nástrojů
při zpracování jednoduchého marketingového projektu.
Hodnocení výsledků žáků
Žáci jsou hodnoceni z ústního a písemného projevu. Při hodnocení se sleduje odborná správnost, schopnost uvádět učivo do souvislosti s jinými tématy nebo vyučovacími předměty, logicky myslet a správně se jazykově
vyjadřovat.
Hodnocení bude prováděno na základě písemných testů a ústního zkoušení dle pravidel Hodnocení výsledků
vzdělávání žáků, které je součástí školního řádu školy. Do hodnocení je možné zahrnout práci na projektu a
sestavení podnikatelského záměru.
Pojetí výuky
Úkolem je naučit žáky dovednostem marketingu.
Metodika výuky
Pro pochopení učiva jsou využívány výukové metody rozvíjející logické myšlení, metody experimentálního
učení včetně běžných metod výuky (výklad, práce s textem).
Žáci řeší úkoly s využitím poznatků z výuky, vyhledávají potřebné informace v odborné literatuře, na internetu,
ale také čerpají z vlastních zkušeností.
Teoretické znalosti si žáci upevňují pomocí praktických příkladů - především formou pracovních listů, které
vyžadují aktivní přístup každého účastníka. Důraz se klade na týmovou práci a na prezentaci marketingového
řešení.
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat
 kompetence k řešení problémů představují schopnost: porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení).
 komunikativní kompetence představuje schopnost 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 diskuzí, formulovat a obhajovat své názory a postoje, vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování.
 kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám představují schopnost: mít odpovědný
postoj k vlastní profesní budoucnosti a vzdělávání, uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám, umět získávat a vyhodnocovat informace o
pracovních i vzdělávacích příležitostech, využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa práce, tak vzdělávání, rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání; dokázat vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí, svými předpoklady a
dalšími možnostmi.
 kompetence využívat ICT a pracovat s informacemi představují schopnost: komunikovat elektronickou
poštou a využívat další prostředky online a off line komunikace, získávat informace z otevřených zdrojů,
zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet, pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na
různých médiích (tišených, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a
komunikačních technologií a aktivit.
Průřezová témata

Člověk a životní prostředí

Vzdělávací obsah
4. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 48 (1,5)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Počet
hodin

Poznámky

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:

 vysvětlit pojem marketing
 pochopit úkoly marketingu
 porozumět základním podnikatelským koncepcím a vysvětlit
je
 znát nástroje marketingu

Úvod do předmětu
Podstata a cíle marketingu
Pojem marketing
Vývoj a význam marketingu
Podnikatelské koncepce
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 uvědomit si význam informačního systému
 provést jednoduchý průzkum
trhu
 zpracovat marketingový dotazník
 zpracovat marketingový plán
 analyzovat údaje výzkumu
 vysvětlit kroky marketingového výzkumu a jejich návaznost
 seznámit se s přístupem konkurenčních firem, vyhodnocovat jejich silné a slabé stránky
 aplikovat poznatky segmentace trhu
 charakterizovat jednotlivé nástroje marketingového mixu
 určit fáze životního cyklu u
konkrétních produktů
 určit metodu tvorby ceny
 určit vhodné cenové strategie
daného produktu a stanovit
vhodnou úroveň ceny
 používat nástroje podpory prodeje
 posoudit dopady publicity
 využívat znalosti psychologie
nabídky při prodeji produktu,
všímat si vlivů působících na
zákazníka a vyhodnocovat
chování prodejců
 řešit jednotlivé úkoly za využití teoretických znalostí
 na příkladu ukázat prodejní
cesty a rozlišit druhy prodejních cest
 navrhnout a zpracovat vhodnou formou propagaci nabízeného produktu (vybrat vhodný
reklamní prostředek pro určitý
produkt)
 sestavit marketingový mix
 pochopit odlišnosti služeb
 aplikovat marketingový mix
služeb
 vysvětlit specifika trhu služeb
CR
 připravit jednoduchý propagační materiál a prezentovat
službu jednoduchými propagačními nástroji

Marketingový informační
systém
Marketingový plán
Analýza SWOT
Průzkum trhu
Segmentace
Kritéria segmentace
Metody průzkumu, vyhodnocení

18

Člověk a životní prostředí

Základní nástroje marketingu
Výrobek (produkt) – pojetí
výrobku v marketingu
Cena jako nástroj marketingu
Tvorba ceny
Propagace – význam, vlastnosti, publicita
Reklama, konkurence
Distribuce a její formy, prodejní cesty
Podpora prodeje
Osobní prodej

17

Marketingový projekt

Marketing služeb
Zvláštnosti služeb
Odlišení služeb
Marketingový mix služeb
Nástroje marketingu služeb
v pohostinství a cestovním
ruchu

10

Potraviny a výživa
Celková hodinová dotace: 2 – 1 – 1,5 – 4,5
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Platí od: 1. 9. 2013
Ukončení platnosti:
Obecný cíl
Předmět Potraviny a výživa poskytuje žákům ucelenou soustavu vědomostí o potravinách, nápojích a zásadách
racionální výživy a o jejich vlivu na zdraví člověka. Seznamuje žáky se základními odbornými pojmy jednotlivých druhů potravin a nápojů, s možnostmi jejich ekologické výroby, se zásadami jejich správného ošetřování,
skladování a hygieny potravin. Seznamuje žáky s potravinami, jejich jakostí, složením a dalšími vlastnostmi
využitelnými při přípravě jídel a nápojů. Objasňuje možnost výskytu primární nebo sekundární nákazy
z potravin. Zprostředkovává žákům ucelený přehled. Vede žáky k poznávání fyziologie lidského organismu a
jeho potřeb.
Učí žáky pracovat s odbornou literaturou a využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a
efektivně pracovat s informacemi, srozumitelně zpracovávat texty s běžnými i odbornými tématy.
Charakteristika učiva
Vychází z obsahového okruhu Rámcově vzdělávacích programů. Předmět je provázán s dalšími předměty, jako
např. Technologie, Stolničení, Restaurační a hotelový provoz, Odborný výcvik. Seznamuje žáky s požadavky na
hygienu v gastronomii, s trendy ve výživě s využitím poznatků o potravinách. Žáci získávají přehled o výživě a
výživových směrech, potravinách rostlinného a živočišného původu, nápojích, fyziologii výživy.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Obsahový okruh poskytuje žákům znalosti týkající se hygieny v gastronomii, výživy a sortimentu potravin a
nápojů. Poznatky o potravinách a nápojích a způsobech jejich využití aplikují žáci při přípravě pokrmů. Důraz je
kladen na znalost a uplatňování zásad racionální výživy spojené se zdravým životním stylem a na sledování
trendů ve stravování. Žáci si osvojí poznatky o léčebné výživě a o alternativních způsobech stravování a stravování cizinců. Nezbytnou součástí je osvojení hygienických předpisů souvisejících s gastronomickým provozem.
Hodnocení výsledků žáků
Vyplývá z dílčí klasifikace na základě kombinace slovního a numerického hodnocení, přihlíží se k průběžné
aktivitě žáků při vyučování i na akcích školy. Znalosti jsou ověřovány pomocí písemných testů, ústního zkoušení
a hodnocení projektů zaměřených na samostatnost žáků při vyhledávání potřebných informací týkajících se zadaných témat.
Pojetí výuky
Předmět poskytuje žákům ucelenou soustavu vědomostí o potravinách, nápojích a zásadách správné výživy a o
jejich vlivu na zdraví člověka. Připravuje žáky k tomu, aby byli schopni kombinovat teoretické a následně i
praktické poznatky v budoucím zaměstnání. Vede žáky k všestranné komunikaci, k užívání odborné terminologie, pozitivnímu vztahu k práci, k využívání prostředků informačních a komunikačních technologií a k efektivní
práci s informacemi. Vyučovacím předmětem se prolínají rovněž průřezová témata. Učí žáky mezipředmětovým
vazbám.
Metodika výuky
Je používána forma výkladu, řízeného rozhovoru, práce s učebnicí, samostatné a skupinové práce žáků, diskuze.
Důraz je kladen na názornost a srozumitelnost s použitím vzorků potravin, s využitím didaktických pomůcek
(videa, instruktážní filmy, projektory), využívá se odborné literatury, knih a časopisů, nových informací a trendů.
K ověřování znalostí se využívá frontální opakování, ústní zkoušení, vypracování samostatných prací a referátů.
Součástí výuky jsou rovněž odborné exkurze, návštěva veletrhů a odborných výstav. Zpětná vazba žáků je průběžně ověřována formou dialogu a skupinovou diskuzí.
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat
 odborné kompetence absolventa
 kompetence k učení
 kompetence k řešení problémů
 Průřezová témata uplatňovaná ve výuce předmětu:
 Člověk a životní prostředí
 Informační a komunikační technologie

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

Učivo

Počet
hodin

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 objasnit podstatu a význam výživy pro organismus

Význam správné výživy pro organismus

- 309 -

1

Poznámky

Školní vzdělávací program – Gastronomie

Rozdělení poživatin, původ, druhy

1

Potraviny a nápoje
Rozdělení, složení potravin
Charakteristika potravin a nápojů
Živiny
Energetická hodnota, zdroje, potřeba
živin
Význam ve výživě
Bílkoviny
Tuky
Sacharidy
Ochranné látky
Význam, zdroje, biologická hodnota
Vitaminy
Minerální látky
Voda
Vláknina
Energetická a biologická hodnota
potravin

12

 rozlišit základní druhy poživatin,
charakterizovat
potraviny
z hlediska původu, druhů
 vysvětlit pojmy, význam ve výživě
 určit technologické využití a popsat výrobu základních druhů
potravin a nápojů
 popsat zdroje a způsoby získávání čeho
 zhodnotit využití čeho ve výživě
 orientovat se v pojmech avitaminóza, hypervitaminóza a provitamín
 objasnit význam mikro a makro
prvků
 uvést význam vody ve výživě
člověka, její zdroje a druhy
 zhodnotit význam vlákniny ve
výživě
 vyjmenovat jednotky a vysvětit
vazbu na příslušné skupiny živin, porovnat potraviny podle
výživové hodnoty
 vysvětlit pojem jakost
 určit metody zjišťování jakosti,
posoudit vlivy působící na jakost
 uvést zásady a podmínky skladování
 roztřídit potraviny dle skupin
pro skladování
 rozlišit a popsat jednotlivé způsoby konzervace potravin
 popsat nejrozšířenější nákazy
z potravin
 uvést složení, rozdělení a význam ve výživě
 stanovit správné podmínky pro
skladování
 vyjmenovat a popsat způsoby
konzervace
 navrhnout a zdůvodnit správné
způsoby využití potravin, nápojů, vlastních výrobků a polotovarů
 vysvětlit označení potravin na
etiketě
 charakterizovat
doplňky
v potravinách a vysvětlit jejich
využití

Obecné znalosti o potravinách
Jakost potravin
Skladování
Ošetřování potravin
Způsoby konzervace potravin
Nákazy z potravin
Principy potravinářské výroby
Potravinové doplňky

Potraviny rostlinného původu
Ovoce
Složení, rozdělení, druhy, význam ve
výživě
Skladování, ošetřování, konzervace
Výrobky z ovoce
Zelenina
Složení, rozdělení, druhy, význam ve
výživě
Skladování, ošetřování, konzervace
Výrobky ze zeleniny
Brambory
Složení, rozdělení, druhy, význam ve
výživě
Výrobky z brambor
Luštěniny
Složení, druhy, význam ve výživě,
skladování a ošetřování, použití
Obiloviny a mlýnské výrobky
Složení, druhy, význam ve výživě,
použití ve stravování
Mlýnské výrobky, těstoviny

Člověk a životní
prostředí

9

43
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Pekařské výrobky, chléb a pečivo
Cukrárenské výrobky - jemné pečivo
Houby
Složení, druhy, význam ve výživě
Sladidla
Rozdělení, význam ve výživě
Řepný cukr
Včelí med
Náhražky cukru, syntetická sladidla

2. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 33 (1)
Výsledky vzdělávání
Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 uvést rozdělení pochutin a jejich
význam ve výživě
 charakterizovat vybrané druhy
koření
 vysvětlit výrobu kávy, čaje, kakaa a popsat jednotlivé druhy
 objasnit význam a původ soli,
octa, oleje
 vhodně používat pochutiny při
tepelném zpracování
 vysvětlit význam pro lidský organismus
 uvést stavbu a složení vajec, metody zjišťování jakosti
 popsat vady vajec, možnosti
skladování, konzervování a nákazy
 uvést složení a rozdělení tuků
 popsat výrobu jednotlivých druhů a objasnit původ
 určit rozdíly mezi margarínem a
ztuženým pokrmovým tukem,
 objasnit princip ztužování
 vyjmenovat druhy
mléka a
mléčných výrobků
 charakterizovat mléko a mléčné
výrobky
 vysvětlit způsoby ošetřování,
skladování a konzervování
 objasnit význam ve výživě
 uvést možnost využití

Učivo

Počet
hodin

Pochutiny
Rozdělení pochutin, význam ve výživě
Koření
Povzbudivé (káva, čaj, kávoviny)
Ostatní pochutiny (sůl, octy, oleje,
omáčky, kypřící prostředky)

9

Potraviny živočišného původu
Vejce
Složení, druhy, jakost vajec, význam
ve výživě
Použití ve stravování, skladování,
ošetřování, nákazy z vajec

4

Tuky
Rozdělení tuků, význam, získávání
tuků, použití

6

Mléko a mléčné výrobky
Druhy mléka, složení a zpracování
mléka
Výroba sýrů, másla, zakysaných
mléčných výrobků
Skladování a možnosti konzervace

14

Poznámky

3. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 49,5 (1,5)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Počet
hodin

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 zhodnotit význam masa ve výživě a jeho složení
 rozdělit a popsat jednotlivé druhy masa
 popsat značení masa

Maso
Složení, význam, rozdělení, značení a
jakost
Zrání, skladování, konzervace a vady
masa
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 vysvětlit jakost a zrání masa
v návaznosti na možnost využití
 zařadit jednotlivé části jatečného
masa dle jakostních tříd
 zdůvodnit význam vnitřností ve
výživě
 objasnit rozdíl mezi konzervou a
polokonzervou, vady
 uvést vlastnosti, složení a význam ve výživě
 roztřídit jednotlivé druhy a popsat je
 určit možnosti využití

Jatečné maso
Druhy, charakteristika, použití
Hovězí maso
Telecí maso
Vepřové maso
Skopové maso
Vnitřnosti
Masné výrobky a konzervy
Drůbež
Ryby a rybí výrobky
Korýši, měkkýši, obojživelníci
Zvěřina

4. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 144 (4,5)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 vysvětlit význam convenience

Convenience

 vysvětlit význam nápojů ve výživě
 objasnit pojmy pitný režim a dehydratace
 vyjmenovat a popsat jednotlivé
druhy včetně jejich využití
 určit správný způsob skladování
a ošetřování
 popsat výrobu nápojů
 vysvětlit označení na etiketách
 zdůvodnit vliv alkoholu na lidský organismus
 objasnit princip přeměny látek
v organismu
 vysvětlit pojmy trávení, vstřebávání, vylučování
 popsat jednotlivé orgány trávicí,
oběhové, nervové a vylučovací
soustavy
 vyjmenovat žlázy s vnitřní sekrecí
 uvést význam a původ vybraných hormonů
 vysvětlit pojmy
 objasnit podstatu racionální výživy a souvislost nesprávných
stravovacích návyků a civilizačních chorob
 rozlišit a charakterizovat směry
ve výživě, včetně alternativních
 orientovat se v kuchyních cizích
zemích, charakterizovat typické
suroviny, jejich zpracování a
způsob servírování pokrmů
 charakterizovat stravování vybraných skupin osob

Počet
hodin

Poznámky

2

Nápoje
Nealkoholické
Význam ve výživě, druhy, výroba,
skladování, dehydratace
Alkoholické
Význam ve výživě, druhy, výroba,
skladování
Pivo
Víno
Lihoviny
Zákon o alkoholismu

22

Trávicí ústrojí
Složení, význam, vymezení základních pojmů
Přeměna látek a energie
Oběhová soustava
Nervová soustava
Vylučovací soustava
Žlázy s vnitřní sekrecí

20

Výživa
Zásady správné výživy
Způsoby stravování, alternativní směry ve výživě
Specifika výživy určitých skupin lidí
Výživa léčebná
Změny nutričního chování
Stravovací zvyklosti příslušníků různých národů a etnických skupin
Ekologické výrobky a bio potraviny
Výživové potřeby, vzájemný poměr
živin
Výživové normy
Metabolismus

17

Informační a komunikační technologie
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 objasnit úlohu stravování při
léčbě chorob a uvést hlavní typy
léčebných diet a specifika jejich
přípravy
 charakterizovat pojem metabolismus
 vysvětlit anatomii trávicího traktu a fyziologických procesů trávení v organismu
 formulovat zásady racionální
výživy a vhodně je aplikovat
v každodenním životě
 charakterizovat hlavní směry ve
výživě
 vysvětlit rozdíly mezi jednotlivými druhy stravy
 vyjmenovat a popsat nesprávné
stravovací návyky a civilizační
choroby
 formulovat specifika stravování
vybraných skupin obyvatelstva
 uplatňovat zásady vhodné pro
různé věkové kategorie
 uvést na příkladu stravovací
zvyklosti příslušníků různých
národů a etnických skupin, respektovat co
 posoudit a objasnit úlohu dietního stravování
 charakterizovat jednotlivé typy
diet a specifika jejich přípravy
 vhodně kombinovat potraviny
pro přípravu běžných i dietních
jídel na základě znalostí o složení potravin
 uvést příklady změn nutričního
chování
 sestavit menu, jídelní a nápojové
lístky podle pravidel racionální
výživy
 vysvětlit biologickou, energetickou a výživovou hodnotu pokrmu
 diskutovat o volném životním
stylu
 uvést příklady nesprávných stravovacích návyků
 určit možnosti výpočtu tělesné
hmotnosti
 rozlišit tělesné sebepojetí ženy a
muže
 vysvětlit rozložení tukové hmoty
ženy i muže
 diskutovat o faktorech ovlivňující dědičnost

Základy anatomie a fyziologie člověka
v souvislosti s příjmem a zpracováním
potravy
Druhy stravy a směry ve výživě
Zásady zdravé výživy
Způsoby stravování, alternativní směry ve výživě
(vegetariánství, dělená strava, syrová
strava, makrobiotika )
Poruchy výživy – bulimie, anorexie
Racionální výživa

Diferencované stravování
Specifika výživy určitých skupin lidí
(stravování kojenců, batolat, dětí předškolního věku, školní mládeže, adolescentů, pracujících, seniorů, pracujících v obtížných pracovních podmínkách, sportovců, kojících žen)
Stravovací zvyklosti příslušníků různých národů a etnických skupin

13

Výživa léčebná
Dosažení léčebného účinku
Druhy diet – charakteristika, indikace,
vhodné a nevhodné potraviny

15

Praktické sestavování jídelních a
nápojových lístků
Změny nutričního chování
Výpočet biologické a energetické
hodnoty u potravin a pokrmů, význam
výpočtu

8

Sebepojetí, indexy a složení těla
Tělesná hmotnost
Tělesné sebepojetí ženy
Tělesné sebepojetí muže
Dědičnost
Tělesný typ
Stanovení tělesného svalstva a tuku

6
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 rozdělit a popsat somatotypy
 vysvětlit možnosti stanovení
svalstva
 vypočítat maximální a minimální výkon
 vysvětlit pojem a význam slova
Wellness
 určit vztah mezi pohybem, výživou a civilizačními chorobami
 určit základní projevy nemoci
 vysvětlit zdravotní omezení nemocného
 doporučit vhodné a nevhodné
potraviny včetně vhodných a
nevhodných tepelných úprav

 rozdělit a stručně charakterizovat redukční diety
 vysvětlit jednotlivé fáze hladovění včetně určení zdravotních
rizik
 formulovat pravidla správné výživy při redukční dietě
 diskutovat nad zdravotními riziky redukčních diet a hladověním
 vysvětlit předpisy na ochranu
životního prostředí ve vztahu k
podnikání v gastronomii
 uvést příklady hospodárného nakládání s potravinami, energiemi, pitnou vodou
 vysvětlit jak nakládat s odpady a
obaly dle předpisů

Pohyb a zdraví
Maximální výkon
Minimální výkon
Wellness
Pohybový režim

6

Vliv výživy na rozvoj a průběh nejčastějších zdravotních komplikací
Nemoci z nedostatku vitaminů (C, D,
B, A)
Výživa a rakovina (se zaměřením na
rakovinu tlustého střeva)
Výživa a nemoci srdce a cév
Výživa a játra
Výživa a odvápnění kostí
Výživa a nemoci štítné žlázy
Výživa a diabetesmelitus
Výživa a poruchy imunity
Principy a rozdělení redukčních diet
Nevyvážené diety
Pavědecké diety
Vyvážené diety
Krátkodobé diety
Nízkoenergetické diety
Hladovění

8

Životní prostředí
Ochrana vody, odpady
Ekologický provoz

4

Opakování k maturitní zkoušce
Učivo prvního ročníku: 4 hodiny
Učivo druhého ročníku: 3 hodiny
Učivo třetího ročníku: 4 hodiny
Učivo čtvrtého ročníku: 5 hodin

Člověk a životní
prostředí

7

16

Technologie
Celková hodinová dotace: 2 – 1 – 1,5 – 3,5
Platí od: 1. 9. 2013
Ukončení platnosti:
Obecný cíl
Předmět předkládá žákům přehled o přípravě, úpravě a zpracování surovin, potravin, polotovarů, o vlastní přípravě jídel, zohledňuje zásady racionální výživy v návaznosti na klasické i moderní technologické postupy přípravy a zpracování pokrmů. Poukazuje na dodržování hygienických, ekologických a bezpečnostních pravidel a
předpisů souvisejících se zpracováním surovin, jejich přípravou a expedicí. Vede žáky, aby pracovali s odbornou
literaturou a recepturami teplých a studených pokrmů, využívali prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně pracovali s informacemi.
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Charakteristika učiva
Učivo vychází z obsahového okruhu Rámcově vzdělávacího programu. Předmět Technologie je provázán
s dalšími předměty (Potraviny a výživa, Stolničení, Odborný výcvik) a seznamuje žáky s požadavky na hygienu
v gastronomii, s novými trendy ve výživě, poskytuje přehled o potravinách a jejich úpravě k přípravě jídel.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Hlavním cílem okruhu je poskytnutí teoretických poznatků a praktických dovedností pro výrobu pokrmů a nápojů. Žáci jsou vedeni k osvojení technologických postupů přípravy pokrmů, využívání poznatků o racionální výživě, dietách a alternativních způsobech stravování. Žáci se naučí pracovat s vybavením výrobních středisek.
Nedílnou součástí okruhu je uplatňování zásad bezpečnosti a hygieny práce v gastronomickém provozu, dodržování hygienických předpisů pro práci s potravinami a prevenci alimentárních nákaz.
Hodnocení výsledků žáků
Hodnocení vyplývá z dílčí klasifikace na základě kombinace slovního a numerického hodnocení, přihlíží se
k průběžné aktivitě žáků při vyučování i při akcích školy. Znalosti jsou ověřovány pomocí písemných testů,
ústního zkoušení a hodnocení samostatných prací, samostatného vyhledávání informací a jejich využívání
v praxi. Hodnotí se propojení s ostatními odbornými předměty.
Pojetí výuky
Předmět poskytuje žákům ucelenou soustavu vědomostí o přípravě, úpravě a zpracování surovin, potravin a
polotovarů. Připravuje žáky k tomu, aby byli schopni kombinovat teoretické a následně i praktické poznatky
v budoucím zaměstnání, vede je k všestranné komunikaci, k užívání odborné terminologii, k pozitivnímu vztahu
k práci. Vyučovacím předmětem se prolínají průřezová témata
Metodika výuky
Používána bude forma výkladu, řízeného rozhovoru, práce s učebnicí, samostatné a skupinové práce žáků, diskuze. Důraz je kladen na názornost a srozumitelnost s použitím vzorků potravin, s využitím didaktických pomůcek (videa, instruktážní filmy, projektory), využití odborné literatury, knih a časopisů, nových informací a trendů. K ověřování znalostí se využívá frontální opakování, ústní zkoušení, vypracování samostatných prací a referátů. Součástí výuky jsou rovněž odborné exkurze, návštěva veletrhu a odborných výstav. Zpětná vazba je průběžně ověřována formou dialogu a skupinovou diskuzí.
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat
 odborné kompetence absolventa
 kompetence k učení
 kompetence k řešení problémů
Průřezová témata uplatňovaná ve výuce předmětu:
 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:

Úvod do předmětu

 vypočítat suroviny pro přípravu
jednotlivých receptur v daném
množství porcí
 orientovat se v odborné literatuře i v odborných časopisech
 vyplnit formuláře používané ve
veřejném stravování
 vysvětlit základní úkoly a povinnosti při zajišťování BOZP
 zdůvodnit úlohu státního odborného dozoru nad bezpečností
práce
 kontrolovat a dodržovat ustanovení týkající se bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci a požární prevence

Počet
hodin
1

Výpočet spotřeby surovin, odborná
literatura
Receptury teplých, studených a dietních pokrmů, odborné časopisy
Normování
Formuláře – žádanka, výdejka

6

Bezpečnost a ochrana zdraví při
práci, hygiena, požární prevence
Řízení bezpečnosti práce v podmínkách organizace a na pracovišti
Pracovněprávní problematika BOZP
Bezpečnost technických zařízení
Zásady hygienické praxe v gastronomickém
Hygiena osobní, pracoviště a potravin
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci,

4
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 kontrolovat a dodržovat dodržování dodržení hygienických
předpisů v gastronomii
 vysvětlit základní body hygienických a bezpečnostních předpisů
 jednat v souladu s předpisy bezpečnosti práce a požární ochrany
 navrhnout vhodné hasicí přístroje
 objasnit prevenci vzniku požáru
 zdůvodnit nutnost dodržování
hygienických předpisů
 charakterizovat druhy hygieny
 aplikovat bezpečnostní předpisy
při práci kuchaře, číšníka
 při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů postupovat v souladu
s předpisy a pracovními postupy
 poskytnout první pomoc při úrazu na pracovišti
 uvést povinnosti pracovníka i
zaměstnavatele v případě pracovního úrazu
 využívat znalostí o potravinách a
výživě při výběru vhodných surovin
 zvolit vhodné suroviny a technologické postupy pro přípravu
pokrmů
 orientovat se ve způsobech
předběžné úpravy
 rozlišit potraviny rostlinného a
živočišného původu
 určit předběžné úpravy u jednotlivých druhů potravin a popsat je
 posoudit šetrnost a hospodárnost
předběžné úpravy
 dodržovat hygienické předpisy a
bezpečnost při práci se stroji a
zařízeními k předběžné úpravě
potravin
 vysvětlit význam tepelné úpravy
potravin
 vyjmenovat
změny
v potravinách při tepelné úpravě
 charakterizovat jednotlivé druhy
tepelných úprav
 rozpoznat klady a zápory tepelných úprav pro lidský organismus
 popsat zásady u jednotlivých
technologií, posoudit rozdíly
mezi nimi a vhodně je využívat
 posoudit biologickou a energetickou hodnotu potraviny a nejvhodnější způsob technologického zpracování

hygiena práce, požární prevence
Bezpečnostní předpisy při práci kuchaře a číšníka

Příprava pokrmů
Výběr a předběžná úprava surovin
Potraviny rostlinného původu
Úprava suchým způsobem
Úprava mokrým způsobem
Dělení potravin
Potraviny živočišného původu
Úprava suchým způsobem (bourání,
vykosťování, odblaňování, naklepávání, porcování, špikování, plnění, mletí,
šlehání, marinování, kořenění)
Úprava mokrým způsobem
Hygienické předpisy a bezpečnost při
práci

Základní tepelné úpravy
Tepelné úpravy
Vaření, zadělávání, dušení, pečení,
opékání (restování), zapékání (gratinování), smažení
Víceúčelové zařízení k tepelným
úpravám
Uzení, udírny, prostředky
k nasolování, proces solení, způsoby
uzení, vady při uzení

9

16
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 využívat nové formy tepelného
zpracování
 charakterizovat víceúčelové zařízení k tepelným úpravám
 uvést postup při nasolování
 poznat prostředky k nasolování
 popsat postup při uzení
 rozpoznat vady masa a uzenin
vzniklé při nasolování a uzení
 objasnit význam polévek pro
lidský organismus
 rozeznat jednotlivé druhy polévek, a uvést příklady
 vypočítat
spotřebu
surovin
k přípravě polévek
 navrhnout možnosti čištění a zesilování vývarů
 popsat možnosti zjemňování polévek
 vysvětlit rozdíly mezi zavářkami
a vložkami do polévek
 vyjmenovat jednotlivé druhy zavářek a vložek do polévek a popsat jejich přípravu
 vysvětlit význam omáček ve výživě člověka
 rozpoznat jednotlivé druhy omáček
 navrhnout způsoby podávání
 určit dávkování jednotlivých
druhů omáček
 popsat přípravu klasických omáček v české kuchyni
 stanovit rozdíly mezi hnědými a
bílými druhy omáček
 rozlišit přípravu a použití aspiku
a želatiny
 charakterizovat jemné studené a
teplé omáčky
 porovnat klady a zápory úprav
omáček z průmyslově připravených polotovarů
 vysvětlit význam příloh pro lidský organismus
 stanovit klady a zápory konzumace jednotlivých druhů příloh
 navrhnout hmotnost příloh
 uvést příklady příloh z brambor,
ze
zeleniny,
z mouky,
z obilovin, z luštěnin
 zvolit vhodnou přílohu, dohotovit a esteticky upravit
 kontrolovat kvalitu a expedovat
hotové výrobky

Polévky
Charakteristika, význam, dávkování
Kuchařské rozdělení polévek a popis
jednotlivých skupin
Vložky a zavářky do polévek

10

Omáčky, aspiky
Druhy omáček, význam, dávkování,
způsob podávání
Klasické omáčky české kuchyně
Hnědé a bílé omáčky
Aspik, želatina
Jemné studené a teplé omáčky
Úprava omáček z průmyslově připravených polotovarů

10

Přílohy a doplňky k hlavním jídlům
Význam příloh pro lidský organismus
Hmotnost jednotlivých příloh
Druhy příloh dle základní suroviny

10

2. ročník
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Počet hodin za rok (týden) – 33 (1)
Výsledky vzdělávání
Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 rozdělit dle tepelné úpravy vajec
možnosti přípravy jídel z vajec
 určit vhodné příklady jídel
z vajec, včetně postupu přípravy
 zhodnotit výhody a nevýhody
konzumace vajec
 uvést příklady včetně postupu
přípravy jídel ze sýrů

 charakterizovat jednotlivé druhy
jatečních mas
 rozeznat u jednotlivých druhů
jatečních mas jejich části
 použít části k vhodným tepelným úpravám
 určit správnou přípravu základů
pro jednotlivé pokrmy
 zhodnotit složení jednotlivých
druhů jatečních mas
 uvést předběžnou úpravu u jednotlivých druhů jatečních mas
 popsat přípravu základních receptur u jednotlivých druhů mas
 vhodně kombinovat přílohy
k pokrmům, respektovat hledisko racionální výživy
 popsat předběžnou přípravu a
použití vnitřností jatečních mas
 připravovat teplé nápoje běžně
zařazené na jídelním lístku

Učivo
Pokrmy z vajec a sýrů
Možnosti úpravy jídel z vajec
Možnosti úpravy jídel ze sýrů

Technologické postupy přípravy
pokrmů z jatečních mas a vnitřností
Druhy jatečních mas
Hovězí maso
Telecí maso
Vepřové maso
Skopové, jehněčí, kůzlečí maso
U výše uvedených druhů jatečních
mas:
charakteristika, rozdělení, složení,
předběžná úprava, použití jednotlivých částí u všech tepelných úprav,
příklady jednotlivých receptur
Předběžná a tepelná úprava vnitřností
jatečních mas
Teplé nápoje vhodné k expedici pokrmů

Počet
hodin

Poznámky

4

29

3. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 49,5 (1,5)
Výsledky vzdělávání
Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 vysvětlit rozdělení drůbeže, charakterizovat jednotlivé skupiny
 posoudit vlastnosti drůbežího
masa a jeho význam pro výživu
 objasnit předběžnou přípravu
drůbeže (od zabití až po tepelnou úpravu)
 navrhnout vhodné části drůbežího maso k jednotlivým tepelným
úpravám, včetně přípravy základních receptur
 popsat přípravu náplní u pečení
drůbeže
 popsat předběžnou přípravu a
použití vnitřností z drůbeže
 vysvětlit vhodnost konzumace
rybího masa z hlediska zdravé

Učivo
Pokrmy z drůbeže
Rozdělení a použití částí drůbeže
Předběžná příprava drůbeže
Vhodné tepelné úpravy při zpracování
drůbeže
Vhodné náplně při pečení drůbeže
Úprava vnitřností

Pokrmy z ryb, korýšů, měkkýšů,
obojživelníků
Druhy ryb, složení rybího masa

Počet
hodin

Poznámky

10

10,5
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výživy
 charakterizovat jednotlivé druhy
ryb a přiřadit vhodné tepelné
úpravy
 popsat složení rybího masa
 orientovat se v předběžné přípravě ryb a v přípravě rybí várky
 uvést pokrmy z ryb u jednotlivých tepelných úprav, vysvětlit
jejich postup přípravy a vhodné
přílohy
 vyjmenovat rybí vnitřnosti a určit vhodné tepelné úpravy
 rozpoznat základní druhy mořských živočichů, rozlišit korýše,
měkkýše a obojživelníky
 zhodnotit jejich význam ve výživě
 vysvětlit předběžnou úpravu
mořských živočichů, porovnat
jejich tepelné zpracování a využití v teplé i studené kuchyni
 vyjmenovat a charakterizovat
části masa vhodné k mletí
 popsat předběžnou přípravu,
mletí a možnosti tvarování mletého masa
 určit vhodné tepelné úpravy a
uvést základní technologické postupy přípravy u jednodruhových mas, směsí a kašovin
 posoudit nebezpečí nákazy při
nedostatečném tepelném zpracování mletého masa
 vyjmenovat
přísady
k ochucování a spojování mletých mas
 vysvětlit pojem hašé, krokety a
popsat jejich přípravu
 objasnit význam pokrmů na objednávku v gastronomii
 určit druhy a části masa vhodné
k minutkové úpravě
 vyjmenovat a popsat možnosti
předběžné úpravy
 charakterizovat vhodné minutkové technologie
 uvést přílohy a doplňky vhodné
k pokrmům na objednávku
z hlediska racionální výživy
 určit možnosti využití vnitřností
k minutkové úpravě
 doporučit potraviny rostlinného
původu vhodné pro přípravu minutek
 diskutovat o kladech a záporech
minutkové úpravy

Předběžná příprava ryb sladkovodních
a mořských
Tepelné úpravy ryb
Předběžná a tepelná úprava korýšů,
měkkýšů a obojživelníků
Úprava rybích vnitřností

Pokrmy z mletého masa
Způsoby mletí, sekání a škrabání
masa, hygienické normy při přípravě
pokrmů
Pokrmy z jednoho druhu mletých mas
Pokrmy ze směsi mletých mas, kašoviny

8

Technologické postupy přípravy
pokrmů na objednávku
Vhodné části masa jatečných zvířat,
drůbeže, zvěřiny, ryb
Předběžná úprava mas k přípravě
minutek
Přílohy a doplňky
Možnosti přípravy minutkových pokrmů z rostlinných potravin
Speciální úpravy u minutkových pokrmů
Dokončování pokrmů před hostem
Přílohy a doplňky k pokrmům na
objednávku
Klady a zápory konzumace minutkových pokrmů

21

4. ročník
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Počet hodin za rok (týden) – 112 (3,5)
Výsledky vzdělávání
Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 vysvětlit význam diferencovaného stravování
 pracovat s výživovými normami
 vyjmenovat skupiny a vysvětlit
hlavní zásady při stravování jednotlivých skupin
 charakterizovat technologii přípravy vybraných dietních pokrmů
 charakterizovat studenou kuchyni, upřesnit rozdíly mezi teplou a
studenou kuchyní
 upozornit na význam hygienických požadavků při přípravě výrobků studené kuchyně
 uplatnit smysl pro estetické cítění, barevnost, detail při úpravě
výrobků studené kuchyně a
úpravě na mísách
 vyjmenovat výrobky a popsat
jejich přípravu
 při přípravě pokrmů uplatnit
hledisko racionální výživy
 navrhnout výrobky vhodné pro
slavnostní příležitosti
 popsat druhy a použití kaviáru
 orientovat se v kuchyních cizích
zemí a uvést jejich tradiční pokrmy a nápoje, stravovací zvyklosti
 charakterizovat typické pokrmy
cizích zemí, způsob jejich zpracování a podávání
 připravit typické národní pokrmy, orientovat se v regionálních
kuchyních
 posoudit přednosti cizích kuchyní z hlediska zdravé výživy
 porovnat pokrmy zahraničních
kuchyní
s naší gastronomií
z hlediska racionální výživy
 sestavit nabídku pokrmů pro příslušníky různých etnických společenství podle jejich tradic a
náboženských zvyklostí
 vyjmenovat typické pokrmy
české a moravské kuchyně, krajové speciality
 organizovat práci ve výrobním
středisku a v cateringových společnostech
 vysvětlit organizace práce a úkoly pracovníků ve výrobním stře-

Učivo

Počet
hodin

Diferencované stravování
Stravování jednotlivých skupin dle
vývojového hlediska
Stravování pracujících v různých
pracovních podmínkách
Dietní stravování

15

Výrobky studené kuchyně
Charakteristika studené kuchyně
Hygienické předpisy ve studené kuchyni
Úprava základních výrobků: marinády, majonézy, aspiky, saláty, pěny
Výrobky ze sýrů
Výrobky z vajec
Výrobky ze zeleniny
Pokrmy z ryb, korýšů, měkkýšů
Úprava kaviáru
Paštiky, galantiny, masové pěny, huspeniny

21

Mezinárodní kuchyně, tradice
Česká a regionální kuchyně
Francouzská kuchyně
Anglická kuchyně
Ruská kuchyně
Italská kuchyně
Maďarská kuchyně
Německá kuchyně
Polská kuchyně
Balkánská kuchyně
Čínská kuchyně
Japonská kuchyně
Technologické postupy přípravy tradičních pokrmů
Speciality české kuchyně
Krajové speciality

15

Proces řízení výroby pokrmů
Výrobní střediska
Organizace práce ve výrobním středisku a cateringových společnostech
Sestavování nabídky pokrmů podle
různých hledisek (diety, národní po-

12

Poznámky
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disku
 pracovat s výživovými a technologickými normami, s hygienickými předpisy a recepturami pro
přípravu pokrmů a s odbornou
literaturou
 využívat pokrmy regionálních
kuchyní a pokrmy pro alternativní formy stravování při sestavování nabídky pokrmů
 využívat technologická zařízení
a moderní postupy, vyhledávat
potřebné informace
 vysvětlit význam progresivní
přípravy pokrmů ve stravování
 zhodnotit klady a zápory výrobků konvenience
 získávat poznatky o nových polotovarech a výrobcích
 připravit pokrmy pro alternativní
formy stravování
 vyjmenovat a charakterizovat
speciální přípravy pokrmů
 navrhnout vhodné pokrmy pro
speciální přípravu pokrmů
 popsat zásady anglického způsobu
 stanovit zásady při flambování
včetně nutnosti dodržovat bezpečnostní předpisy
 používat výživové a technologické normy
 vyhledávat potřebné informace a
předpisy v odborné literatuře
 hospodárně nakládat s potravinami, energiemi a pitnou vodou,
s odpady a obaly dle předpisů
 orientovat se v řízení stravovacího úseku, v jeho provozu, vybavení pro výrobu a odbyt, skladování
 plánovat, organizovat, kontrolovat zásobování stravovacího
provozu, koordinovat činnosti ve
výrobě a odbytu
 plánovat a kontrolovat činnost
zaměstnanců a kvalitu jejich
práce
 uvést možnosti podpory zaměstnanců v profesním růstu a v celoživotním vzdělávání

krmy, cizí kuchyně, alternativní strava)
Tradiční a mezinárodní kuchyně
Příprava pokrmů ve zvláštních podmínkách
Trendy v gastronomii, zážitková
gastronomie
Moderní technologická zařízení a
pracovní postupy

Progresivní příprava pokrmů
Příprava pokrmů z průmyslových
polotovarů a mražených výrobků
Využití moderního vybavení kuchyně
při předběžné a tepelné úpravě
Alternativní způsoby stravování
Příprava pokrmů ve zvláštních podmínkách
Speciální přípravy pokrmů
Úprava pokrmů v těstě
Anglický způsob úpravy
Flambování masa, moučníků, ovoce
Trendy v gastronomii, zážitková
gastronomie
Pracovní činnosti v cateringových
společnostech
Moderní technologická zařízení a
pracovní postupy
Práce s odbornou literaturou, recepturami a předpisy
Předpisy na ochranu životního prostředí v provozu

9

Řízení stravovacího úseku
Struktura stravovacích služeb
Organizování, plánování
Kontrola úrovně služeb
Péče o odborný a profesní rozvoj
zaměstnanců

5

Opakování k maturitní zkoušce
Učivo prvního ročníku: 8 hodin
Učivo druhého ročníku: 9 hodin
Učivo třetího ročníku: 9 hodin
Učivo čtvrtého ročníku: 9 hodin

35
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Stolničení
Celková hodinová dotace: 2 – 1 – 1,5 – 3,5
Platí od: 1. 9. 2013
Ukončení platnosti:
Obecný cíl
Předmět poskytne žákům vědomosti o stolničení a obsluze v gastronomických provozech. Umožní podrobnější
získání všeobecných a odborných vědomostí k profesionálnímu vykonávání povolání. Vysvětlí žákům význam
hygienických předpisů a předpisů o bezpečnosti práce. Vede žáky k dodržování hygienických předpisů a předpisů o bezpečnosti práce. Vysvětlí zásady profesního chování v různých typech odbytových středisek. Připraví
žáky na kontakt se zahraničními hosty. Ukáže žákům správnou přípravu pracoviště na provoz, dbá na estetiku
pracoviště, seznámí žáky se speciálním a běžným inventářem, praktickým použitím a údržbou. Ukáže sestavení
menu, jídelních a nápojových lístků podle gastronomických pravidel. Seznámí žáky s různými typy techniky
obsluhy. Vysvětlí rozdíl mezi jednotlivými středisky, požadovanými službami a zásadami obsluhy v nich. Naučí
žáka popsat pivní zařízení, skladování a údržbu. Seznámí žáka s rozdělením vín, nabídkou a servisem vín, naučí
ho popsat rozdíl mezi jednotlivými druhy míšených nápojů a základními povinnostmi barmana, znát druhy a
organizační zajištění slavnostních hostin. Vysvětlí rozdíl obsluhy v dopravních prostředcích a ubytovacích zařízení. Zaměří se na hotelový a restaurační management s návazností na praxi. Seznámí s novými trendy
v gastronomii. Vysvětlí význam recyklace odpadu v souvislosti s ochranou životního prostředí.
Charakteristika učiva
Obsah učiva vychází z Rámcově vzdělávacích programů. Žákům jsou vysvětleny základy hygienických předpisů a bezpečnostních předpisů v souvislosti s prací se stroji a zařízeními, zařazení kontroly hygieny a bezpečnosti
práce na pracovišti, jež jsou nedílnou součástí bezpečnosti práce. Důraz je kladen na organizaci práce, profesní
vystupování a estetiku pracoviště. Učivo je sestaveno tak, aby žák využil získaných vědomostí v praktickém
životě. Poznatky z předmětu jsou propojovány s dalšími odbornými předměty – Technologie, Restaurační a
hotelový provoz, Potraviny a výživa, Odborný výcvik. Ukazuje a vysvětluje význam organizace práce. Využívá
se počítače a práce s jednotlivými programy při komunikaci s hostem – vyúčtování, organizaci práce, vedení
účetní evidence. Seznamuje žáky s novými trendy v oblasti servisu pokrmů a nápojů, služeb.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Hlavním cílem okruhu je poskytnutí teoretických poznatků a praktických dovedností pro servis pokrmů a nápojů. V oblasti odbytu a obsluhy si žáci osvojují techniku jednoduché a složité obsluhy hostů a organizaci práce,
řízení součinnosti úseku odbytu. Žáci se naučí pracovat s vybavením odbytových středisek. Nedílnou součástí
okruhu je uplatňování zásad bezpečnosti a hygieny práce v gastronomickém provozu, dodržování hygienických
předpisů pro práci s potravinami a prevenci alimentárních nákaz.
Hodnocení výsledků žáků
Hodnocení je prováděno dle pravidel Hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Při hodnocení je zařazeno řešení
problémových situací při komunikaci s hostem. Známkou je žák ohodnocen za samostatné práce a za práce na
zadané téma, například sestavení jídelního a nápojového lístku. Hodnocení je také prováděno na základě písemného opakování - učebních celků, jednotlivých témat, je sledována aktivita žáků při hodinách a na akcích školy.
Na písemné opakování je využita forma testu, doplňování do textu, pro opakování je využit popis nákresu, např.
snídaní, založení pro jednoho hosta, inventáře apod. Je kontrolováno propojení s ostatními odbornými předměty.
Znalosti jsou ověřovány pomocí písemných testů, ústního zkoušení a hodnocení projektů zaměřených na samostatnost žáků při vyhledávání potřebných informací, týkajících se zadaných témat.
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Pojetí výuky
Žáci budou vedeni k otevřené profesní komunikaci, k užívání odborné terminologie, k prolínání teoretických a
praktických znalostí, k samostatné práci při zadání úkolu, k estetické výchově na pracovišti. Budou dodržovány
zásady bezpečnosti práce a hygienické předpisy. Součástí bude rozvíjení komunikačních dovedností, pozitivní
vztah k práci – práce v kolektivu, vztah k nadřízeným. Využity budou jazykové znalosti, moderní trendy
v oblasti obsluhy a prodeje. Součástí bude vztah k životnímu prostředí. Poskytuje žákům ucelenou soustavu
vědomostí o potravinách, nápojích a zásadách správné výživy a o jejich vlivu na zdraví člověka. Připravuje žáky
k tomu, aby byli schopni kombinovat teoretické a následně i praktické poznatky v budoucím zaměstnání. Vede
žáky k všestranné komunikaci, k užívání odborné terminologie, pozitivnímu vztahu k práci, k využívání prostředků informačních a komunikačních technologií a k efektivní práci s informacemi. Vyučovacím předmětem
se prolínají rovněž průřezová témata. Učí žáky mezipředmětovým vazbám.
Metodika výuky
Výuka probíhá formou frontálního vyučování. Skupinové vyučování je využíváno při plnění jednotlivých úkolů
– sestavení snídaní, systémech obsluhy, vyšší formě složité obsluhy, přípravě míšených nápojů apod. Předem
zadané projekty jsou vypracovány samostatně při skupinové práci. Je využita odborná literatura, odborné knihy
a časopisy. Během výuky se využívají didaktické pomůcky – video, instruktážní filmy předvádějící jednotlivé
postupy při servisu pokrmů a nápojů. Do výuky je zařazena návštěva veletrhů a odborných výstav, exkurze do
provozoven společného stravování a potravinářských provozů. Pro vyhledávání nových informací a trendů je
využit internet. Výuka podporuje práci s počítačem - organizační systém obsluhy, vyúčtování s hostem, komunikace s ostatními středisky, zajištění objednávek v hotelovém provozu apod. Je zajištěno těsné propojení
s výukou cizích jazyků - zařazení cizích odborných termínů do výuky, písemným zpracováním jídelního lístku a
následné využití v praxi při komunikaci s hostem.
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat
 odborné kompetence absolventa
 kompetence k učení
 kompetence k řešení problémů
Průřezová témata
 Člověk a životní prostředí
 Informační a komunikační technologie
 Člověk a svět práce
 Občan v demokratické společnosti

Vzdělávací obsah
1. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 66 (2)
Výsledky vzdělávání
Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 rozlišovat druhy odbytových
středisek a jejich vybavení
 charakterizovat organizaci práce
a
úkoly
pracovníků
v odbytovém středisku
 pracovat s technickým zařízením
v odbytovém středisku
 sestavit typickou nabídku pokrmů a nápojů pro různá odbytová
střediska, stanovit způsob obsluhy
 stanovit ceny gastronomických
služeb
 zdůvodnit jednotlivé zásady hygieny a bezpečnosti práce
 rozeznat jednotlivé předpisy
v oblasti hygieny a bezpečnosti
práce

Počet
hodin

Učivo
Odbytová střediska
Význam a úkoly odbytových středisek
Členění a kategorizace odbytových
středisek
Vybavení odbytových středisek, inventář
Organizace práce v odbytu

2

Zásady hygieny a bezpečnosti práce
Hygiena – osobní, pracovní
Bezpečnost při práci
Platné normy z oblasti hygieny a
bezpečnosti práce

5

Inventář a zařízení na úseku obsluhy

14
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 vysvětlit rozdělení a použití inventáře
 rozlišit malý a velký stolní inventář
 inventář vhodně použít podle
způsobu servisu podávaného pokrmu a nápoje
 rozeznat pomocný inventář
 popsat zařízení na úseku obsluhy
 vysvětlit význam ošetření a udržování inventáře
 objasnit práci s inventářem
 charakterizovat pomůcky obsluhujících
 seznámit se s předpisy souvisejícími s odbytem výrobků a služeb
 znát členění pracovních povinností
 rozlišovat druhy a způsoby odbytu výrobků a služeb, volit
vhodné formy
 ukázat nošení talířů, plat, tácků
 ovládat techniku podávání a
ošetřování nápojů, jednoduché i
složité obsluhy a její různé formy podle prostředí, charakteru
akce a společenské příležitosti
 připravit pracoviště před zahájením provozu, udržovat pořádek
během provozu, provést úklid po
jeho skončení
 přijmout objednávku, provést
vyúčtování s hostem a objednavatelem
 znát
způsoby
nakládání
s tržbami, pracovat se zúčtovací
technikou
 určit způsoby placení
 vysvětlit význam gastronomického sledu pro tvorbu jídelního a
nápojového lístku
 navrhnout jídelní lístek se
správným gastronomickým sledem
 zařadit k jednotlivým pokrmům
vhodný nápoj
 aplikovat sestavení jídelního a
nápojového lístku v praxi

 rozeznat jednotlivé systémy obsluhy
 objasnit organizaci práce při
jednotlivých systémech obsluhy
 rozlišit jednotlivé způsoby obsluhy

Rozdělení a použití inventáře
Malý stolní inventář
Stolový a sedací inventář
Restaurační prádlo
Inventář na pokrmy
Inventář na nápoje
Pomocný inventář
Pomocné vozíky a stoly
Ošetření a udržování inventáře

Obsluha
Odbyt výrobků a služeb
Povinnosti obsluhujících a jejich pomůcky
Základní společenská a profesní pravidla
Formy a pravidla obsluhy
Kategorie pracovníků v obsluze
Technika obsluhy – podávání pokrmů
a nápojů při jednoduché a složité
obsluze
Příprava pracoviště před zahájením
provozu
Udržování pracoviště během provozu
Evidence vydaných jídel, koordinace
činností výrobního a odbytového
střediska
Způsoby placení a vyúčtování

14

Gastronomická pravidla
Sestavování jídelních a nápojových
lístků
Náležitosti jídelního a nápojového
lístku
Vhodnost pokrmů a nápojů
Menu – pořadí chodů a nápojů
Grafická úprava nabídkových lístků

10

Systémy obsluhy a formy prodeje
Organizace práce v různých formách obsluhy
Systém vrchního číšníka
Obvodový systém
Francouzský systém
Table d´hote
Způsoby obsluhy:
restaurační

10

Informační a komunikační technologie
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 popsat podávání pokrmů a nápojů při jednotlivých způsobech
obsluhy
 porovnat organizaci práce
 popsat systém Table d´hote
 ukázat správný servis při podávání pokrmů
 zařadit k nápoji správný druh inventáře
 rozlišit rozdíly mezi podáváním
jednotlivých chodů
 popsat servis snídaní, přesnídávek, obědů svačin a večeří
 zdůvodnit význam prací po
skončení provozu
 vysvětlit pravidla společenského
chování

kavárenský
ostatní

Jednoduchá obsluha
Pravidla podávání pokrmů a nápojů
Podávání studených a teplých nápojů
Příprava pracoviště pro podávání
snídaní, obědů, večeří
Podávání snídaní, přesnídávek, svačin,
obědů, večeří – podávání jednotlivých
chodů
Práce po skončení provozu
Pravidla chování u stolu a při jídle

11

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

Učivo

Počet
hodin

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 vysvětlit zásady složité obsluhy
 ukázat servis, snídaní, obědů a
večeří
 objasnit rozdíly při servisu speciálních pokrmů
 popsat přípravu pro podávání
večeří
 porovnat práci s vozíky a pomocnými stoly
 popsat zásady pro vyšší formu
složité obsluhy
 provést úpravu pokrmů před
hostem
 ukázat jednotlivé formy obsluhy
flambování, dranžírování, míchání
 porovnat podávání fondue a
raclette
 vysvětlit úpravu teplých nápojů
před hostem
 ukázat dokončování přípravy
dezertů a káv před hostem
 popsat jednotlivé druhy kaváren
 navrhnout kavárenský jídelní a
nápojový lístek
 porovnat jednotlivé druhy káv
 popsat
způsob
obsluhy
v kavárně
 vysvětlit pojem kavárenská herna
 porovnat jednotlivé druhy vináren a jejich vybavení

Složitá obsluha
Příprava pracoviště na obědy
Sestavení menu
Podávání jednotlivých chodů
Podávání speciálních pokrmů
Příprava pracoviště pro podávání
večeří
Podávání večeří
Práce s pomocnými stoly a vozíky
Vyšší forma složité obsluhy
Úprava pokrmů před hostem
Míchání předkrmových salátů, dresinky
Ochucování polévek a omáček
Flambování
Dranžírování jatečných mas, drůbeže
a ryb
Příprava fondue, raclette
Dokončování přípravy dezertů a káv
před hostem

7

13

Kavárny
Druhy kaváren a jejich účel
Zařízení kaváren
Kavárenský jídelní a nápojový lístek
Obsluha v kavárně
Kavárenská herna

4

Vinárny
Druhy vináren a jejich zařízení
Přípravné práce před zahájením pro-

6
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 navrhnout vinárenský jídelní a
nápojový lístek
 zdůvodnit význam sortimentu
vín ve vinárně
 popsat způsob obsluhy ve vinárně
 objasnit pojem vinný sklep
 vysvětlit význam vhodnosti vína k jednotlivým pokrmům
 charakterizovat pomůcky sommeliéra a pracovat s nimi
 ukázat podávání vína před hostem
 zhodnotit význam vinařského
zákona
 rozlišit jednotlivé druhy společensko zábavních středisek
 popsat zařízení a způsoby obsluhy v kolibě, varieté a kabaretech

vozu
Jídelní a nápojový lístek
Obsluha ve vinárně
Doplňková nabídka
Vinný sklep
Skladování a ošetřování vína
Práce sommeliéra
Vinařský zákon

Společensko-zábavní střediska
Druhy a jejich zařízení
Koliby, varieté, kabarety, noční bary
Způsoby obsluhy

3

3. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 49,5 (1,5)
Výsledky vzdělávání
Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 rozlišit jednotlivé druhy pivního
zařízení
 objasnit význam údržby pivního
zařízení
 ukázat práci při čepování piva
 rozeznat stylové restaurace
 zdůvodnit požadavek znalosti
cizího jazyka při sestavování jídelního lístku
 popsat správný servis při podávání aperitivů a nápojů
 vysvětlit správný servis speciálních jídel
 rozeznat rozdíl mezi podáváním
speciálních jídel
 zařadit správný inventář ke speciálním jídlům
 zdůvodnit práci s nabídkovým
stolem
 popsat dokončování jídel před
hostem
 navrhnout nové trendy
 popsat
podávání
pokrmů
z mezinárodní kuchyně
 rozpoznat známé osobnosti
gastronomie
 rozlišit jednotlivé druhy míšených nápojů
 popsat práci barmana
 poskytovat odborný servis nápojů, ovládat základní dovednosti
při přípravě míšených nápojů
 určit suroviny pro přípravu mí-

Učivo

Počet
hodin

Pivní zařízení
Pivní sklad, skladování piva
Výčepní zařízení, údržba
Narážení a čepování
Ošetřování piva

8

Vyšší skupiny a stylové restaurace
Účel a zařízení
Příprava pracoviště
Sestavování jídelních a nápojových
lístků se zřetelem na stravovací zvyklosti cizinců
Podávání aperitivů a ostatních nápojů
Podávání speciálních jídel a ovoce
(raci, ústřice, langusty, hlemýždi,
kaviár, chřest, artyčoky, kukuřice a
jižní ovoce)
Práce s nabídkovým vozíkem
Dokončování úpravy jídel před hostem
Nové trendy v gastronomii
Podávání pokrmů mezinárodní kuchyně
Osobnosti gastronomie

8

Míšené nápoje
Význam a dělení
Vybavení barového pultu
Barový office
Práce barmana
Pravidla míšených nápojů
Druhy skla a ostatní pomůcky
Suroviny používané k přípravě míše-

20,5
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šených nápojů
 navrhnout různé druhy ozdob na
míšené nápoje
 rozeznat druhy míšených nápojů
 navrhnout členění ubytovacích
zařízení
 popsat vybavení ubytovacích
závodů
 objasnit práci v recepci a její
služby
 zdůvodnit význam hotelového
řádu
 porovnat
zásady
obsluhy
v jednotlivých ubytovacích zařízeních
 navrhnout hotelový lístek
 popsat práci v hotelové hale a
open baru
 objasnit pojem room service
 popsat vybavení office
 vysvětlit práci recepčního
 rozlišit jednotlivé dopravní prostředky a způsoby obsluhy
 vysvětlit význam dopravních
prostředků jako středisek služeb

ných nápojů
Příprava sirupů
Druhy míšených nápojů a jejich příprava
Ubytovací závody
Členění ubytovacích závodů
Vybavení
Recepce a její služby
Hotelový řád

4

Obsluha v ubytovacích zařízeních
Vybavení v office na poschodí
Práce etážového číšníka
Hotelový jídelní a nápojový lístek
Podávání snídaní, hlavních jídel a
nápojů
Obsluha v hotelové hale
Práce recepčního
Room service

6

Obsluha v dopravních prostředcích
Obsluha ve vlaku
Obsluha v letadle
Obsluha na lodi

3

Občan v demokratické společnosti

4. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 112 (3,5)
Výsledky vzdělávání
Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 rozeznat jednotlivé druhy slavnostních hostin
 zajistit přípravu a realizaci
gastronomické akce, připravit
podklady pro vyúčtování
 provést návrh slavnostního menu
 aplikovat přípravu slavnostní tabule do praxe
 popsat systém banketní obsluhy
 vysvětlit podávání jednotlivých
chodů a vhodných nápojů
 ukázat prostřednictví nákresu
tvary slavnostních tabulí
 zařadit správnou organizaci obsluhy
 provést vyúčtování hostiny
 vysvětlit rozdíl mezi zvláštními
druhy společenských hostin
 popsat systém obsluhy při jednotlivých hostinách
 provést objednávku slavnostní
hostiny, společenské akce
 navrhnout sortiment pokrmů pro
zvláštní typ akce

Učivo

Počet
hodin

Slavnostní hostiny
Význam a druhy hostin
Příprava a zajišťování hostiny
Příjem objednávky
Rozpočet hostiny
Nabídka mimořádných služeb
Sestavování slavnostního menu
Příprava místnosti
Tvary slavnostních tabulí, jejich příprava a výzdoba
Příprava pomocných stolů
Organizace obsluhy
Podávání jednotlivých chodů jídel a
nápojů
Práce po skončení hostiny
Vyúčtování hostiny
Zvláštní druhy slavnostních hostin a
typy společenských akcí
Recepce
Raut
Koktejl
Číše vína
Čaj o páté
Zahradní slavnost
Výlet na lodi
Výlet do přírody
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 objasnit servis pokrmů na šípu,
jehle a v alobalu
 rozpoznávat speciální výrobky
studené kuchyně
 popsat ochucování šťáv a omáček
 ukázat ostatní druhy dranžírování
 vysvětlit rozdíl mezi čínským a
japonským fondue
 navrhnout vhodné pokrmy pro
barbecue a fondue
 rozeznat sýrové a zeleninové
fondue
 popsat dranžírování sýrů, loupání ovoce
 zařadit k teplým moučníkům
správný druh ovoce
 rozeznat suroviny na ochucování
salátů a polévek
 ukázat flambování studených
moučníků
 popsat podávání hořící kávy
 navrhnout vhodné koktejly do
menu
 vysvětlit rozdíl mezi koblery,
sorbety a cupy
 rozlišit polosuché koktejly
 určit aperitivní suché koktejly
 rozlišovat druhy a způsoby odbytu výrobků a služeb, volit
vhodné formy
 sestavit typickou nabídku pokrmů a nápojů pro různá odbytová
střediska a stanovit způsob obsluhy
 stanovit ceny gastronomických
výrobků a služeb
 řídit práci v různých formách
obsluhy
 vysvětlit členění pracovních činností v cateringových společnostech na úseku obsluhy, popsat organizaci práce a úkoly
pracovníků v odbytovém středisku
 dbát společenského chování a
dodržovat profesní etiku
 rozlišovat různé typy hostů, reagovat
na
jejich
chování
s využitím
poznatků
z psychologie

Ostatní společenská setkání
Speciální stolničení - dokončování
pokrmů před hostem
Pokrmy na jehle, šípu a v alobalu
Dranžírování speciálních výrobků
studené kuchyně
Ochucování šťáv a omáček k úpravám
ze světlých a tmavých mas
Ostatní druhy dranžírování
Příprava pokrmů číšníkem
s možností dokončení hosty
Čínská a japonská fondue
Barbecue a masové fondue
Sýrové a zeleninové fondue

10

5,5

Dokončování závěrečných chodů
Dranžírování sýrů
Dranžírování a loupání ovoce
Dochucování teplých moučníků
s ovocem
Dochucování ovocných salátů
Flambování studených moučníků – se
zmrzlinou, ovocem
Úprava hořících káv

5

Míšené nápoje s využitím v menu
Ovocné a pěnové koktejly na dezertní
saláty
Koblery, sorbety, cupy
Digestivy, polosuché koktejly
Aperitivní suché koktejly

3

Proces řízení odbytu
Odbyt výrobků a služeb
Jídelní a nápojové lístky, menu
Koordinace činnosti výrobního a odbytového střediska
Organizace práce v odbytu a v různých formách obsluhy
Společenská pravidla, profesní etika

14

Profesní komunikace
Typy zákazníků a psychologické základy jednání
Pravidla společenského chování
Profesní vystupování a komunikace ve
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 uplatňovat pravidla společenského chování a zásady profesního vystupování i psychologické
základy
jednání
s podřízenými, nadřízenými, zákazníkem, obchodními a pracovními partnery
 zvládat řešení různých komunikativních a interpersonálních situací (včetně konfliktních a zátěžových), vhodně uplatňovat
prostředky verbální i neverbální
komunikace
 respektovat národní mentalitu a
aspekty multikulturního soužití
v kontaktu se zákazníky
 volit vhodné zdroje a odpovídající techniku k vyhledání požadované informace
 orientovat se v získaných informacích, třídit je, analyzovat,
vyhodnocovat, zaznamenávat a
uchovávat textové, numerické i
grafické informace

službách
Verbální a neverbální komunikace
Zvláštnosti cizích kultur
Práce s informacemi

Opakování k maturitní zkoušce
Učivo prvního ročníku: 10 hodin
Učivo druhého ročníku: 10 hodin
Učivo třetího ročníku: 10 hodin
Učivo čtvrtého ročníku: 16,5 hodin

46,5

Restaurační a hotelový provoz
Celková hodinová dotace: 1 – 0 – 0 - 1
Platí od: 1. 9. 2013
Ukončení platnosti:
Obecný cíl
Předmět Restaurační a hotelový provoz vysvětlí žákům význam hygienických a bezpečnostních předpisů, které
souvisí s údržbou a chodem jednotlivých zařízení v provozu. Vede žáky k jejich dodržování. Seznamuje
s vybavením potravinářských provozoven, s účelným uspořádáním pracoviště. Rozpozná jednotlivé druhy strojů
a zařízení a jejich funkce, vysvětlí žákům funkce jednotlivých zařízení včetně jejich údržby a využití v praxi.
Vysvětluje žákům jejich efektivitu, snížení námahy a energetickou úsporu při jejich správném využití. Aplikuje
nové trendy strojů a zařízení pro gastronomický a potravinářský provoz. Zdůvodňuje význam správné a pravidelné údržby strojů a jejich seřízení.
Poskytuje žákům ucelenou soustavu vědomostí o hotelovém provozu, zásadách práce v ubytovacích zařízeních
a činnostech pracovníků ve stravovacích zařízeních. Seznamuje žáky se základními odbornými pojmy a
s ekologickým chováním na provozovnách. Objasňuje hotelový orientační a informační systém a kontrolní činnost v zařízeních společného stravování. Učí žáky pracovat s odbornou literaturou a využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně pracovat s informacemi, srozumitelně zpracovávat texty
s běžnými i odbornými tématy.
Charakteristika učiva
Obsah učiva vychází z Rámcově vzdělávacích programů. Vysvětluje žákům základy hygienických a bezpečnostních předpisů v souvislosti s prací se stroji a zařízeními. Podstatou učiva je seznámení s jednotlivým zařízeními a stroji v potravinářském provozu, jejich údržbou a chodem. V učivu jsou vysvětleny odborné pojmy související s využitím, provozem a údržbou. Učivo je členěno do bloků podle charakteristických skupin, je kladen
důraz na terminologii, která umožní jednoznačnou specifikaci objektu.
Předmět je provázán s dalšími předměty, jako např. Technologie, Potraviny a výživa, Stolničení, Odborný výcvik. Seznamuje žáky s požadavky na současný hotelový provoz a jeho služby.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
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Žáci jsou vedeni k ochraně životního prostředí ve smyslu šetrného nakládání s vodou, energiemi, nakládání
s odpady, k bezpečnému a šetrnému zacházení se zařízením provozoven. Jsou vedeni k orientaci při zařízení
provozovny. Nedílnou součástí okruhu je zařízení a vybavení ubytovacího zařízení včetně evidence hosta.
Hodnocení výsledků žáků
Vyplývá z dílčí klasifikace na základě kombinace slovního a numerického hodnocení, přihlíží se k průběžné
aktivitě žáků při vyučování i na akcích školy. Znalosti jsou ověřovány pomocí písemných testů, ústního zkoušení
a hodnocení projektů a referátů zaměřených na samostatnost žáků při vyhledávání potřebných informací týkajících se zadaných témat.
Pojetí výuky
Předmět vede žáka k zodpovědnému přístupu při práci se stroji a zařízeními. Poskytuje ucelenou soustavu vědomostí o činnostech pracovníků ve stravovacích zařízeních, o hotelovém provozu. Vede k dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů a k využití odborných znalostí v praxi, k ekologické likvidaci nefunkčních
strojů a zařízení. Naučí se předcházet nehodám, které mohou vést k úrazům.
Připravuje žáky k tomu, aby byli schopni kombinovat teoretické a následně i praktické poznatky v budoucím
zaměstnání. Vede žáky k všestranné komunikaci, k užívání odborné terminologie, pozitivnímu vztahu k práci
v restauračním a hotelovém provozu. Vyučovacím předmětem se prolínají rovněž průřezová témata. Učí žáky
mezipředmětovým vazbám.
Metodika výuky
Výuka probíhá formou frontálního a skupinového vyučování, využívá formu výkladu, řízeného rozhovoru, práce
s učebnicí. Předem zadané projekty jsou vypracovány samostatně i při skupinové práci, je využita odborná
literatura, odborné knihy, nákresy. Během výuky se využívají didaktické pomůcky – video, instruktážní filmy,
prospekty jednotlivých strojů a zařízení a hotelového provozu. Do výuky jsou zařazeny exkurze, návštěva veletrhů a odborných výstav. Pro vyhledávání nových informací a trendů je využíván internet. K ověřování znalostí je využito frontální opakování, ústní zkoušení, vypracování zadaných domácích úkolů, referátů. Zpětná
vazba žáků je průběžně ověřována formou dialogu a skupinovou diskuzí .
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat
 odborné kompetence absolventa
 kompetence k učení
 kompetence k řešení problémů
Průřezová témata:
 Člověk a životní prostředí
 Informační a komunikační technologie
 Občan v demokratické společnosti

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

Učivo

Počet
hodin

Poznámky

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

Bezpečnost a ochrana zdraví při
práci, hygiena práce, požární prevence
Řízení bezpečnosti práce v podmínkách organizace na pracovišti
Pracovněprávní problematika BOZP
Bezpečnost technických zařízení
Předpisy na ochranu životního prostředí v provozu

2

Člověk a životní
prostředí
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častější příčiny úrazů a jejich
prevenci
 poskytnout první pomoc při úraze na pracovišti
 rozlišit povinnosti pracovníka i
zaměstnavatele v případě pracovního úrazu
 vyjmenovat zařízení, spotřebiče
a další kuchyňské vybavení
 rozlišit jednotlivé typy středisek
 navrhnout rozmístění a vybavení
jednotlivých provozů
 rozeznat technické vybavení

 rozpoznat jednotlivé druhy vybavení výrobních středisek
 vysvětlit práci s přepravními vozíky
 porovnat práci na jednotlivých
druzích vah
 vysvětlit princip ohřívače vody
a stroje na mytí nádobí
 zařadit správně doplňková zařízení
 popsat jednotlivé části strojů na
mechanické zpracování potravin
 vysvětlit, jak postupovat při práci se stroji na přípravu těsta

 předvést rozlišení zařízení podle
zdroje tepla
 rozpoznat zařízení podle tepelné
úpravy
 vysvětlit využití automatu
 porovnat funkci jednotlivých
druhů zařízení na smažení a pečení
 rozeznat a určit využití grilů,
roštů a rožňů
 vysvětlit princip mikrovlnného
záření
 popsat základní části kávovaru
 najít využití pro jednotlivé druhy
kávovarů
 vysvětlit význam konvektomatu
při moderní přípravě pokrmů
 vysvětlit význam zařízení pro

Charakteristika provozoven společného stravování a jejich technické řešení
Typy středisek - výrobní, odbytová a
ubytovací
Rozdělení provozoven společného
stravování
Technické řešení, instalace, plynové
vedení, větrací a klimatizační systémy, podlahy, stěny
Základní vybavení výrobních středisek
Stoly pracovní, mycí.
Police, výlevky
Přepravní vozíky, nádobí, náčiní,
váhy

3

Zařízení umýváren
Ohřívače vody
Stroje na mytí nádobí
Doplňková zařízení

3

Zařízení na mechanické zpracování
potravin
Stroje na zpracování brambor, zeleniny, ovoce, masa
Stroje na zpracování těsta
Univerzální stroj
Zařízení pro tepelné zpracování
pokrmů a nápojů
Zařízení podle zdroje tepla
Zařízení podle tepelné úpravy, automaty
Varné pole, varná stolička, sporáky,
varný kotel, sklopná pánev
Zařízení na smažení a pečení
grily, rošty, rožně
Mikrovlnná zařízení, kávovary, mini
kuchyně
Konvektomat, velkokapacitní zařízení
Progresivní vybavování potravinářských provozů

6

Zařízení pro uchovávání pokrmů a
nápojů v teple
Zařízení pro uchovávání a výdej, pro

3
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uchovávání pokrmů a nápojů
v teple
 rozlišit jednotlivé druhy výdejní
techniky
 objasnit, že typ techniky je závislý na kapacitě provozu
 zdůvodnit význam zařízení pro
převoz pokrmů a nápojů
 vysvětlit význam uchovávání potravin a polotovarů za snížených
teplot
 určit jednotlivé teploty v chladicích a mrazicích zařízeních
 objasnit princip činnosti chladicích a mrazicích zařízení
 rozeznat jednotlivé typy chladicích a mrazících zařízení
 zdůvodnit využití chladících zařízení na víno – vinoték
 rozeznat jednotlivé druhy skladů
 určit teplotu v jednotlivých skladech
 rozeznat jednotlivé druhy skladů

ohřev inventáře
Zařízení pro převoz pokrmů a nápojů
Zařízení v odbytových střediscích
s obsluhou – desky, vozíky, skříně

Chladicí a mrazicí zařízení
Význam, druhy a způsoby chlazení a
mražení
Druhy chladicích a mrazicích zařízení
Zařízení pro zchlazování a zmrazování polotovarů a hotových jídel
Využití a údržba

3

Skladové hospodářství
Druhy skladů a technické vybavení
Hygiena a bezpečnost ve skladech

3

4. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 32 (1)
Výsledky vzdělávání
Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 objasnit podstatu a význam ubytovacích středisek
 rozlišit základní druhy ubytovacích zařízení, orientovat se
v oblasti obsluhy a služeb

 vysvětlit pojmy
 zhodnotit recepční služby
 objasnit význam evidence a hotelové legitimace
 uvést hodnocení pro zařazení
úrovně ubytovacích zařízení
 vyjmenovat placené a neplacené
služby v hotelu a porovnat kvalitu jednotlivých služeb

 vysvětlit význam základní hotelové evidence
 určit pracovní náplně jednotlivých zaměstnanců hotelu
 uvést požadavky pro zřízení uby-

Učivo
Ubytovací středisko – služby, význam, charakteristika organizace
Zásady práce v ubytovacích zařízeních
Specifika práce v oblasti obsluhy a
služeb
Stravovací služby, hotelový lístek,
hotelová hala
Office, etážový servis
Ubytovací služby
Příjem hosta
Recepční služby – druhy, charakteristika, rezervace pokojů
Příjem hosta – evidence, hotelová legitimace
Služby a pracovníci hotelové vrátnice
Ubytování hosta
Kategorizace, klasifikace ubytovacích
zařízení
Ubytovací a reklamační řád, postup při
reklamaci
Pobyt hosta – služby placené a neplacené
Základní hotelová operativně technická evidence
Kniha objednávek, obsazenosti hostů,
služeb, hovorů, účetní kniha
Organizační struktura hotelu
Hotelový orientační a informační sys-

Počet
hodin
1

3

Poznámky

Občan v demokratické společnosti

5

5

Informační a komunikační technologie
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tovacího zařízení
 rozlišit chování k různým skupinám hostů
 popsat a vyplnit dotazník o spokojenosti hosta

 uvést rozdělení a vybavení hotelových pokojů
 stanovit podmínky pro ochranu
hostů a jejich majetku
 vyjmenovat a popsat zvláštní
události v hotelu
 navrhnout doporučení pro ekologická opatření v hotelích a
gastronomický zařízeních

 vyjmenovat povinnosti provozovatele hostinské činnosti
 stanovit úroveň vzdělanosti jednotlivých pracovníků hotelového
provozu a společného stravování
 popsat kontrolní činnost
 vysvětlit zážitkovou gastronomii
a zhodnotit práci cateringových
služeb
 určit nejdůležitější body hygienické nezávadnosti potravin
 uvést základní pravidla profesního chování a etiky pracovníků
v gastronomii
 sestavit příklady pro jednotlivá
praktická cvičení

 charakterizovat organizaci hotelnictví, druhy hotelových a dalších ubytovacích provozů a jejich klasifikaci v ČR a v hlavních turistických destinacích
světa
 popsat materiální vybavení hotelových provozů podle jejich kategorizace, uvést požadavky na
personální zabezpečení
 charakterizovat složky hotelu
(úsek ubytovací, personální,
technický, ekonomický, stravovací, úsek ředitele) a vysvětlí jejich fungování
 uvést nástroje a kritéria pro vytváření kvality řízení a poskytování služeb

tém, piktogramy
Společná ustanovení pro ubytovací
zařízení
Pracovní náplně jednotlivých pracovníků
Péče o hosta v ubytovacích zařízeních,
služby dětem a postiženým lidem
Dojmy hostů z pobytu – pozitivní,
negativní, neutrální
Lůžková část hotelu
Kategorie hotelových pokojů, vybavení
Pracovníci lůžkové části hotelu, poskytované služby
Moderní hotelový pokoj, desatero dobrého lůžka
Ochrana hostů a jejich majetku
Zvláštní události – krádeže, ztráty,
nálezy, onemocnění, úmrtí
Ekologie v hotelovém provozu
Ochrana člověka za mimořádných
situací, BOZP
Hotelový provoz a společné stravování
Povinnosti provozovatele hostinské
činnosti
Pracovníci ve stravovacích zařízeních
Provozní kontrolní činnost
v ubytovacích a stravovacích zařízeních
Příprava pokrmů mimo místo jeho
konzumace – catering - ve veřejném
stravování
Zážitková gastronomie
Analýza nebezpečí narušení zdravotní a
hygienické nezávadnosti potravin,
kritické kontrolní body (HACCP)
Profesní etika
Praktická cvičení:
hospodaření ve středisku
vyúčtování slavnostní hostiny
obsazenost pokojů
a další dle aktuálního učiva
Organizace hotelnictví
Struktura a klasifikace hotelů a dalších
ubytovacích zařízení
Právní a majetkové postavení hotelu
Organizační složky hotelu
Mezinárodní hotelové řetězce
Mezinárodní standarty kvality řízení a
poskytování služeb
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 popsat strukturu hotelových služeb (základní a doplňkové) a
uvést jejich náplň funkci, koordinaci
 vysvětlit práci s rezervačním a
registračním systémem a s dalšími způsoby využití informačních technologií v hotelovém
provozu
 vysvětlit úlohu ubytovacího,
provozního a reklamačního řádu
 uvést nástroje kontroly kvality
služeb a dodržování ochrany majetku, poctivosti prodeje, hygieny a bezpečnosti práce
 popsat další služby hotelů podle
příslušné kategorie a třídy ubytovacího zařízení
 zdůvodnit vedení evidence ubytovaných hostů v souladu s platnými předpisy

Hotelový provoz
Struktura a náplň služeb hotelového
typu
Interní předpisy hotelového provozu
Hotelová administrativa
Marketing a management
Další významné služby hotelů

4

Administrativa
Celková hodinová dotace: 2 - 0 - 0 - 0
Platí od: 1. 9. 2013
Ukončení platnosti:
Obecný cíl
Cílem předmětu je naučit žáky ovládat techniku psaní na klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou, vést je k
racionálnímu a přesnému vedení administrativy v obchodních organizacích, k ovládání techniky korespondence
v souladu s normalizovanou úpravou písemností, ke schopnosti využívat informačních a komunikačních technologií s ohledem na požadavky moderního provozu obchodu.
Charakteristika učiva
Žáci jsou seznamováni s ovládáním běžné kancelářské techniky a poté se učí techniku psaní na stroji. Dále následuje seznámení s vybranými písemnostmi a jejich vyhotovování.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
 Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
 pracovat s informací
 operativně uplatňovat získané dovednosti v praxi
 uplatnit logickou dovednost při psaní textů a vyhotovování dokladů
 racionálně a přesně vést administrativu v provozu
 ovládat techniku administrativy v souladu s normalizovanou úpravou písemností
Hodnocení výsledků žáků
Technika psaní je hodnocena dle předem stanovených pravidel (přesnost, rychlost) techniky psaní a spolu
s hodnocením kvality vyhotovení obchodních písemností odpovídá Hodnocení výsledků vzdělávání žáků, které
je součástí školního řádu školy.
Pojetí výuky
Úkolem je naučit žáky ovládat kancelářskou techniku, používat ji a vyhotovovat obchodní písemnosti.
Metodika výuky
Výukový program, tiskopisy, učebnice, internet, kancelářský SW MRP Slušovice.
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat
 Klíčové kompetence:
 komunikativní kompetence představuje schopnost vyjadřovat se přiměřeně v psaných projevech a zpracovávat věcně a formálně správně příslušné informace do textu
 personální kompetence znamená prosazovat trvale rozvoj své pracovní činnosti a přijímat odpovědnost za
vlastní rozhodování a jednání
 kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám představuje získání potřebných vědomos-
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tí a dovedností pro uplatnění na trhu práce. Dále se jedná o schopnost vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech a na základě kritického posouzení orientovat svůj profesní život
k podnikatelské aktivitě
kompetence využívat ICT a pracovat s informacemi představuje efektivní práci s informacemi za použití
kancelářské techniky
Průřezová témata:
Informační a komunikační technologie
Člověk a svět práce

Vzdělávací obsah
1. 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:

 ovládat běžnou kancelářskou
techniku a její základní funkce
 uvědomovat si možnosti a výhody při používání techniky v
komunikaci
 psát na klávesnici desetiprstovou
hmatovou
metodou
v přiměřené rychlosti a přesnosti
 vyhotovovat písemnosti spojené s provozem
 vyhotovovat písemnosti ve
shodě s normalizovanou úpravou věcně, jazykově a formálně správně

Úvod do předmětu
Písemná komunikace
Práce s kancelářskou technikou
Základy psaní na klávesnici –
desetiprstová hmatová metoda
Vyhotovování obchodních
písemností

1
65

Informační a komunikační technologie
Člověk a svět práce

Odborný výcvik
Celková hodinová dotace: 0 – 17 – 17 – 0
Platí od: 1. 9. 2013
Ukončení platnosti:
Obecný cíl
V předmětu Odborný výcvik jsou žáci vedeni k osvojení technologických postupů přípravy pokrmů, využívání
poznatků o racionální výživě a alternativních způsobech stravování. V oblasti odbytu a obsluhy si žáci osvojují
techniku jednoduché a složité obsluhy hostů, organizaci práce a řízení na úseku odbytu i výroby. Nedílnou součástí odborného výcviku je uplatňování zásad bezpečnosti a hygieny v gastronomickém provozu a nakládání
s vodou, energiemi a odpady ve vztahu k životnímu prostředí. Součástí vzdělávání jsou komunikační, ekonomické, ekologické a etické aspekty provozních činností.
Charakteristika učiva
Výuka v předmětu Odborný výcvik je těžištěm pro praktické osvojení dovedností získaných teoretickým vzděláváním a realizuje praktické činnosti nutné k získání profesních návyků v gastronomických provozech. Upevňují
se zde dovednosti, zkušenosti a potřebné návyky získané praktickou činností. Žák je průběžně seznamován s
pracovními nástroji a pomůckami a používá je při odborném výcviku včetně využívání moderních technologií ve
výrobním středisku. Učivo je zaměřeno na účelnou organizaci práce, hospodaření s potravinami a jejich zpracování, odpovědnost za plnění úkolů a kvalitu vykonané práce.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Vzdělávání v okruhu Odbyt a obsluha směřuje k tomu, aby žáci dovedli použít znalosti o technice odbytu výrobků a služeb ve stravovacích zařízeních, aby se seznámili s technikou jednoduché a složité obsluhy, s používaným
inventářem, naučili se sestavit jídelní a nápojové lístky a různé typy menu. Při sestavování jídelních lístků uplatní znalost správné výživy a gastronomických pravidel a dalších faktorů ovlivňujících úspěšný prodej a získání
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zákazníků. Žáci jsou vedeni k uplatňování zásad společenského chování a profesního jednání. Jsou upozorňováni
na nebezpečí alkoholismu a dalších návykových látek v souvislosti s profesí a na nutnost boje proti nim.
Vzdělávání v okruhu Výroba pokrmů směřuje k tomu, aby se žáci seznámili s využitelností potravin pro technologické zpracování, s požadavky na jakost a skladování. Cílem okruhu je poskytnout žákům základní poznatky a
dovednosti v přípravě pokrmů od předběžné přípravy až k finálnímu výrobku, seznamují se s klasickými i moderními technologickými postupy přípravy pokrmů teplé a studené kuchyně i různých nápojů. Jsou vedeni k
uplatňování zásad racionální výživy a ke sledování trendů v gastronomii, získávají důležité návyky v oblasti
hygieny a bezpečnosti práce v provozu společného stravování. Žáci se obeznámí se základními druhy a využitím
technického a technologického vybavení v gastronomických provozech.
Hodnocení výsledků žáků
Hodnocení žáků bude probíhat podle pravidel Hodnocení výsledků vzdělávání žáků, které je součástí školního
řádu školy.
Je používáno slovní i numerické hodnocení. Posuzuje se především kvalita provedené práce, pracovní přístup,
výkon, hospodárnost, dodržování bezpečnosti práce.
Podle množství a kvality vykonané produktivní práce je žák hodnocen i finančně formou kapesného (hodnocení
je prováděno na základě dosažených pracovních výsledků, na základě plnění jednotlivých úkolů, s ohledem na
množství odpracovaných hodin).
Pojetí výuky
Odborný výcvik je integrujícím předmětem, který je do učebního plánu zařazen ve 2. a 3. ročníku. Žáci jsou
vedeni k prohlubování a upevňování odborných vědomostí získaných v ostatních vyučovacích předmětech. Odborný výcvik učí žáky aplikovat tyto vědomosti při praktické činnosti.
Metodika výuky
Při praktické výuce je používán výklad, demonstrační metody, názorné ukázky a instruktáž. Systematicky jsou
využívány receptury pokrmů a další odborná literatura.
Žáci pracují na zadaných úkolech samostatně i v týmu.
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat
Z realizace průřezových témat v předmětu Odborný výcvik vyplývá i osvojení základních kompetencí žáka.
Průběžně se výukou prolínají všechna průřezová témata:
 Občan v demokratické společnosti
 Člověk a životní prostředí
 Člověk a svět práce
 Informační a komunikační technologie
Vyučovací proces v Odborném výcviku je veden jako systematická příprava k flexibilnímu uplatnění a prosazení
budoucích absolventů na trhu práce, pochopení principu celoživotního vzdělávání a směřuje ve všech jeho fázích
k osvojování a rozvoji především odborných kompetencí, ale i všech klíčových kompetencí:
 kompetence k učení
 kompetence k řešení problémů
 komunikativní kompetence
 personální a sociální kompetence
 občanské kompetence a kulturní povědomí
 matematické kompetence
 kompetence využívat ICT a pracovat s informacemi

Vzdělávací obsah
2. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 561 (17)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:

Bezpečnost práce a ochrana zdraví
při práci, hygiena práce, požární
prevence
Úvod do předmětu
Seznámení s pracovištěm
Bezpečnost práce v podmínkách organizace a na pracovišti
Pracovně právní problematika BOZP
Bezpečnost technických zařízení
Požární ochrana
Osobní hygiena
Hygienické požadavky na provoz a

 jednat v souladu s předpisy bezpečnosti práce a požární ochrany
 zdůvodnit úlohu státního odborného dozoru nad BOZP
 dodržovat ustanovení týkající se
BOZP a PO
 znát základní bezpečnostní požadavky při práci se stroji a zařízeními na pracovišti a dbá jejich
dodržování

Počet
hodin
21

Poznámky
Člověk a životní
prostředí
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 dokáže postupovat v práci při
obsluze, běžné údržbě a čištění
strojů a zařízení v souladu s
platnými předpisy
 vyjmenovat příklady bezpečnostních rizik, event. nejčastější
příčiny úrazů a zná jejich prevenci
 vysvětlit účel kritických bodů
HACCP
 uvést povinnosti pracovníka i
zaměstnavatele v případě pracovního úrazu
 poskytnout první pomoc při úrazu nebo zranění
 pracovat se zařízením, spotřebiči
a dalším kuchyňským vybavením střediska
 rozlišovat obvyklé vybavení výrobního střediska z hlediska jeho
funkce
 podle pravidel skladového hospodářství uskladnit potraviny a
nápoje
 hospodárně nakládat při práci se
surovinami, energiemi, pitnou
vodou, s odpady a obaly
 zvládnout jednotlivé techniky
předběžné přípravy
 zvolit vhodné suroviny a technologické postupy pro přípravu
pokrmů
 vypočítat normu surovin pro daný výrobek a stanovit jeho cenu
 správně použít gastronomická
pravidla

 vysvětlit jednotlivé způsoby tepelných úprav a vhodně je použít v praxi
 zvládnout technologický způsob
přípravy zadané polévky, její
uchování a expedici
 připravit omáčky ze zadaných
surovin

 zvolit a připravit vhodné druhy
příloh podle pokrmů

zařízení
Úklid a sanitace
Prevence rizik při pracovních činnostech v daném oboru
První pomoc
Předpisy na ochranu životního prostředí v provozu

Výrobní a odbytová střediska
Členění a výbavy
Organizace práce ve výrobním a
odbytovém středisku
Vybavení středisek výrobních a odbytových
Inventář – použití a skladování
Použití a údržba strojů a zařízení
Skladovací prostory
Skladování potravin
Příprava pokrmů
Výběr a předběžná příprava surovin
Základní technika kuchařských dovedností
Technologické postupy přípravy tradičních pokrmů
Příprava surovin rostlinného původu
Příprava surovin živočišného původu
Měření, vážení
Práce s odbornou literaturou, recepturami a předpisy
Význam a způsob normování
Kalkulace cen
Praktické sestavování jídelních a nápojových lístků
Menu
Základní tepelné úpravy a konzervace
Vaření, dušení, pečení, smažení, pečení, opékání, grilování
Moderní úpravy pokrmů
Konzervace
Nácvik přípravy polévek
Kuchyňské dělení polévek
Příprava polévek hnědých
Příprava polévek bílých
Nácvik přípravy omáček
Příprava základů
Příprava základních omáček
Příprava hrubých omáček
Příprava základních studených omáček
Příprava příloh a doplňků k jídlům
Přílohy z brambor, mouky, rýže a
těstovin
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35

70

Člověk a životní
prostředí

35

Informační a komunikační technologie

70

35

35

35
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 dodržovat zásady racionální výživy
 rozlišit druhy odbytových středisek a jejich vybavení
 zvolit vhodné formy odbytu výrobků a služeb
 chovat se profesionálně a řešit
možné nehody při obsluze
 aplikovat zásady jednoduché obsluhy a komunikace s hostem i
v cizím jazyce
 sestavit jídelní a nápojový lístek,
menu pro různé příležitosti
 připravit pracoviště před zahájením provozu, udržuje pořádek
během provozu a provede úklid
po jeho ukončení
 rozpoznat vhodný inventář na
úseku obsluhy a prodeje
 připravovat teplé nápoje běžně
zařazené na nápojovém a jídelním lístku
 zvládnout techniku servisu pokrmů i nápojů
 přijat objednávku a provést vyúčtování
 orientovat se ve skladu, vedení
a evidenci zásob, způsobech a
formách placení
 vyjmenovat předpisy související
s odbytem výrobků a služeb
 rozeznat pomůcky barmana, číšníka a sommeliera a pracovat s
nimi
 použít základní barmanské techniky
 prezentovat a servírovat vína k
danému pokrmu

Přílohy ze zeleniny
Jednoduché saláty
Odbyt a obsluha
Členění a výbavy odbytového střediska
Kategorie pracovníků v obsluze
Inventář – uskladnění a údržba
Systém a způsob prodeje
Základy společenského profesního
chování a vystupování
Jídelní a nápojové lístky, menu
Příprava a údržba pracoviště
Základní formy a pravidla jednoduché
obsluhy
Organizace práce v různých formách
obsluhy
Technika podávání pokrmů, studených
a teplých nápojů při jednoduché a
složité obsluze
Příprava teplých nápojů
Obsluha skupin
Nácvik zručnosti

105

Odbyt výrobků a služeb
Balení, skladování a expedice
Evidence prodeje a způsob placení

50

Práce barmana a sommeliera
Pravidla přípravy míšených nápojů
Vybavení a suroviny
Víno – výroba a ošetřování
Prezentace a servis vín

70

Člověk a svět práce

3. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 561 (17)
Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
 jednat v souladu s předpisy bezpečnosti práce a požární ochrany

 zvládat technologické postupy
přípravy základních pokrmů
 připravovat běžné pokrmy z masa podle technologických postupů
 zvolit vhodnou přílohu k expedici hotového výrobku
 samostatně expedovat pokrmy

Bezpečnost práce
Školení k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
Požární ochrana
Osobní hygiena a hygiena provozu
Nácvik přípravy pokrmů
z hovězího, vepřového masa a vnitřností
Použití jednotlivých částí masa
Příprava základů
Tepelné úpravy
Příprava vnitřností
Mletá masa
Pokrmy na objednávku
České a regionální speciality

14

91
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 připravit typické národní pokrmy
 orientovat se v regionálních kuchyních
 zvládat technologické postupy
přípravy základních pokrmů
z drůbeže
 připravit teplé předkrmy z drůbeže a ostatních druhů mas podle technologických postupů
 charakterizovat používané suroviny, způsob zpracování a podávání
 vhodně připravit pokrm podle
základní suroviny
 připravit bezmasý pokrm nebo
moučník z daných surovin
 připravit pokrmy pro alternativní
formy stravování
 dokázat charakterizovat technologii přípravy vybraných dietních pokrmů
 sestavit nabídku pokrmů pro příslušníky různých etnických společenství podle jejich tradic a
náboženských zvyklostí
 orientovat se v kuchyních cizích
zemí, charakterizovat používané
suroviny a způsob zpracování a
podávání
 využívat technologická zařízení
a moderní postupy a vyhledávat
potřebné informace
 zhotovit nabídku výrobků podle
zásad racionální výživy
 připravovat studené předkrmy a
výrobky studené kuchyně podle
technologických postupů
 vkusně upravovat hotové výrobky
 organizovat práci ve výrobním,
odbytovém středisku a cateringových společnostech
 provést přeložení pokrmů z mís
 zvládnout pracovní úkony vyšší
formy složité obsluhy
 plánovat a řídit práci obsluhujícího personálu

 navrhnout slavnostní menu

Nácvik přípravy pokrmů z drůbeže
a ostatních druhů mas
Předběžná úprava
Vykosťování a porcování
Tepelné úpravy a minutky
Skopové, zvěřina a králičí maso

70

Nácvik přípravy pokrmů z ryb a
darů moře
Předběžná úprava
Tepelné zpracování
Bezmasé pokrmy a moučníky
Pokrmy z vajec, sýrů, brambor, zeleniny, luštěnin, těstovin a rýže
Alternativní způsoby stravování
Druhy těst, náplní a polev

35

Alternativní způsoby stravování
Dietní stravování
Mezinárodní kuchyně, tradice
Příprava pokrmů ve zvláštních podmínkách
Moderní technologická zařízení a
pracovní postupy

39

Studená kuchyně
Trendy v gastronomii
Základní výrobky studené kuchyně
Zážitková gastronomie
Pracovní činnosti v cateringových
společnostech

35

Složitá obsluha
Francouzský systém obsluhy
Zásady pro překládání pokrmů
Dokončování pokrmů u stolu hosta
Speciální teplé a studené předkrmy
Servis hlavního chodu
Servis dezertů a moučníků
Servis kávy a digestivu
Slavnostní hostiny, zvláštní typy
akcí

70

Občan v demokratické společnosti

70

Občan v demokratické společnosti
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 organizovat práci při slavnostní
hostině
 sestavit slavnostní menu
 zajistit přípravu a realizaci
gastronomické akce, připravit
podklady pro vyúčtování
 zvládnout práce s tržbami a se
zúčtovací technikou
 zvolit vhodné formy obsluhy
podle prostředí a charakteru
provozovny
 odborně používat výčepní zařízení

Základní pravidla přípravy hostin
Organizace práce
Banket
Raut
Slavnostní oběd

Kavárny, vinárny, pivnice a bary
Technika a způsob obsluhy
Sortiment zboží a služeb
Čepování piva a údržba pivního zařízení

85

Projektové řízení - NEPOVINNÝ PŘEDMĚT
Celková hodinová dotace: 0 – 0 – 1 – 0
Platí od: 1. 9. 2010
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 tematické 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. 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

Počet

Průřezové téma
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hodin

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
 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

Měkké techniky v projektovém
řízení
Úvod do projektové přípravy
Projektové techniky
SWOT analýza
Logický rámcový přístup

4

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,
Gianttův graf
Analýza poptávky, konkurence a marketingové nástroje

6

Příprava a řízení projetu II
Personální zajištění projektu
Materiální, technické a administrativní
zajištění realizace projektu
Rizika projektu
Horizontální témata

8

Příprava a řízení projetu III
Administrace a řízení projektu
Proces hodnocení žádostí a uzavírání
smluv
Realizace projektu
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

8

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

Informační a komunikační technologie

7

Příloha číslo 16
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 a
podnikání.
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Ekonomika a podnikání
Celková hodinová dotace: 3 - 2 - 1,5 - 3
Platí od: 1. 1. 2014
Ukončení platnosti:
Obecný cíl
Předmět Ekonomika a podnikání vede k rozvíjení schopnosti ekonomicky myslet, učí žáky uplatňovat ekonomickou efektivnost při podnikových činnostech, jednat hospodárně a v souladu s etikou podnikání.
Cílem předmětu je seznámit žáky s ekonomickou terminologií, se základními vědomostmi o právních formách
podnikání a s podnikovými činnostmi. Neméně důležitá je znalost fungování finančního trhu národního hospodářství a Evropské unie.
Dále je cílem naučit žáky pracovat s účetními doklady, s evidencí hospodářských operací a umožnit jim pochopení vzájemných souvislostí při účtování a zpracování výsledků hospodaření podnikatelského subjektu
v návaznosti na daňovou soustavu.
Žáci jsou vedeni k praktickému využívání osvojených poznatků pro případné podnikatelské aktivity nejen v ČR,
ale i na území Evropské unie.
Obsah je propojen s průřezovým tématem Člověk a svět práce.
Charakteristika učiva
Učivo je zaměřeno na vysvětlení základních ekonomických pojmů, na znalosti nejdůležitějších podmínek
v jednotlivých právních formách podnikání a na poznání jednotlivých podnikových činností s důrazem na investiční a zásobovací činnost. Součástí učiva je také stanovení cen. Nedílnou složku učiva představuje problematika
účetnictví. Žák je také veden k osvojení poznatků o daňové soustavě, k praktické dovednosti vedení daňové
evidence a k zvládnutí obecné problematiky managementu a národního a světového hospodářství.
Předmět Ekonomika a podnikání je provázán s dalšími předměty (Marketing, Administrativa) a umožňuje žákům
pochopit vnitřní logiku ekonomických činností.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Vzdělávání směřuje k tomu, aby se žáci dovedli orientovat v ekonomických jevech a procesech tržního hospodářství a v právních aspektech obchodně podnikatelských vztahů. Osvojili si základy ekonomického myšlení a
aktivit. Vyhledávali a interpretovali ekonomické informace a zaujímali k nim stanovisko, využívali získané informace v diskusi a porozuměli základním ekonomickým souvislostem. Obsah je propojen s průřezovým tématem Člověk a svět práce.
Hodnocení výsledků žáků
Žáci se hodnotí z ústního a písemného projevu. Při hodnocení se sleduje odborná správnost, schopnost uvádět
učivo do souvislosti s jinými tématy nebo vyučovacími předměty, logicky myslet a správně se jazykově vyjadřovat.
Hodnocení bude prováděno na základě písemných testů a ústního zkoušení dle pravidel Hodnocení výsledků
vzdělávání žáků, které je součástí školního řádu školy. Do hodnocení je možné zahrnout práci na projektu a
sestavení podnikatelského záměru.
Pojetí výuky
Úkolem je přiblížit žákům co nejvíce praktickou stránku fungování jednotlivých činností firmy. Žáci by si měli
osvojit základní vědomosti o principech a pracovních metodách uplatňovaných v ekonomických činnostech.
Měli by pochopit vnitřní logiku těchto činností.
Metodika výuky
Metody a formy vzdělávací práce jsou voleny se zřetelem k charakteru předmětu, konkrétní situaci ve výchovněvzdělávacím procesu i s ohledem na možnosti školy.
Ve výuce se uplatňuje vhodná motivace, která stimuluje žáky k zájmu o učivo. Z tohoto důvodu se dává přednost
aktivizujícím metodám práce žáků, důraz je kladen na posílení intelektuálních dovedností.
Příklady pro konkretizaci a aktualizaci učiva jsou vybírány z hlediska životních zkušeností žáků tak, aby co
nejvíce napomáhaly pochopení učiva.
Frontální (hromadné) vyučování je doplňováno aktivitami, jako je: samostatné řešení úkolů, skupinová práce
s aktuálními informacemi, práce s odbornými publikacemi, IS MRP Slušovice, návštěva finančního úřadu, úřadu
práce, sestavení podnikatelského záměru, práce na projektu souvislého příkladu z účetnictví, zpracování pracovních listů.
Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat
 Klíčové kompetence:
 kompetence k řešení problémů představují schopnost porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému,
 získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit
jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky, spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
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 komunikativní kompetence představují schopnost 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 diskuzí, formulovat a obhajovat své názory a postoje, zpracovávat běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty, vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování.
 kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám představují: mít odpovědný postoj k
vlastní profesní budoucnosti a vzdělávání, uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám, mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; cílevědomě a zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze, mít reálnou
představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a umět je srovnávat se svými představami a předpoklady, umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech, využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z
oblasti světa práce, tak vzdělávání, vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj
odborný potenciál a své profesní cíle, znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků, rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání; dokázat vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí, svými předpoklady a dalšími možnostmi
 kompetence využívat ICT a pracovat s informacemi představují schopnost: 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 (tišených, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a
komunikačních technologií.
Průřezová témata:
 Člověk a svět práce
 práce s informačními zdroji
 možnosti uplatnění na trhu práce

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:

 používat a aplikovat ekonomické pojmy
 vysvětlit vztahy mezi pojmy
potřeba, statek, služba, výroba
 porozumět jednotlivým fázím
hospodářského procesu
 pochopit působení výrobních
faktorů na výrobu
 vysvětlit pojem trh, popsat
fungování tržního mechanismu
 rozlišit, jakým způsobem reaguje poptávka a nabídka na
faktory, které na ni působí
 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

 posoudit vhodné právní formy
podnikání ve svém oboru
 definovat základní povinnosti

Úvod do předmětu
Podstata fungování tržní ekonomiky
Potřeby, statky, služby
Spotřeba, životní úroveň
Hospodářský proces, výroba a výrobní
faktory
Hospodářský cyklus
Podstata fungování tržní ekonomiky,
trh
Poptávka, nabídka, tržní rovnováha
Tržní subjekty
Cena
Zboží

Podnikání
Podnik, podnikání
Základní znaky podniku
Právní formy podnikání
- 343 -

1
9

40
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podnikatele vůči státu
 orientovat se v právních formách podnikání v ČR a EU a
charakterizovat jejich základní
znaky
 vyhledat potřebné informace
v příslušných
legislativních
normách
 řešit jednoduché právní situace
v oboru
 vytvořit podnikatelský záměr
 znát právní předpisy upravující uznávání kvalifikací občanů
EU

 uvést příklady vazby cestovního ruchu na další odvětví národního hospodářství
 vysvětlit význam ukazatelů
vývoje národního hospodářství
ve vztahu k oboru
 znát strukturu národního hospodářství
 objasnit příčiny a druhy nezaměstnanosti
 posoudit dopady inflace, odhadnout vliv na využívání služeb v cestovním ruchu
 na příkladech vysvětlit příjmy
a výdaje státního rozpočtu

 orientovat se ve struktuře podnikových činností a uvést příklady průběhu výrobní činnosti v oboru

Způsob podnikání v rámci EU
Vzájemné uznávání kvalifikace občanů
EU
Základní ustanovení Zákona o obchodních korporacích a Nového občanského
zákona vztahující se k předmětu podnikání

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

30

Podnikové činnosti
Hlavní činnosti podniku a jejich charakteristika

19

Člověk a svět
práce

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

Učivo

Počet
hodin

Poznámky

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:

 rozpoznat jednotlivé druhy
majetku podniku a jeho zdroje
krytí dle aktuálních právních
norem
 rozlišit druhy a zdroje investic
 prakticky vypočítat využití a
zhodnocení investic
 provést jednoduché propočty
spotřeby a velikosti nákupu
 určit optimální výši zásob
 vyčíslit hodnoty majetku a podílu zdrojů krytí
 vypočítat hodnotu majetku a
podíl jednotlivých složek
 vypočítat hodnoty zdrojů ma-

Úvod do předmětu
Podnikové činnosti
Majetek podniku a jeho rozdělení
Investiční činnost, druhy investic
v oboru
Hlavní činnost
Zásobovací činnost
Náklady podniku
Výnosy podniku
Hospodářský výsledek
Tvorba cen

1
65
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jetku
 prakticky aplikovat jednotlivé
druhy nákladů a výnosů v praxi
 řešit jednoduché výpočty výsledku hospodaření na základě
rozvahy a výkazu zisku a ztrát
 stanovit cenu na základě metod kalkulace

3. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 49,5 (1,5)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Počet
hodin

Poznámky

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:

 pochopit význam a podstatu
účetnictví a poznat úlohu
účetnictví při řízení podniku
 sestavit rozvahu
 vyhotovit účetní doklady, ověřit náležitosti, zajistit oběh, archivaci
 vyplnit doklady související
s pohybem peněz a evidencí
majetku
 prakticky účtovat základní
účetní případy dle účtové osnovy (rozvrhu) pro podnikatele
 ovládat účetní uzávěrku a závěrku
 zaúčtovat výsledek hospodaření, poznat principy jeho rozdělení a použití
 orientovat se v zákonné úpravě mezd a provádět mzdové
výpočty, zákonné odvody, vyhotovovat mzdové doklady

 rozlišit princip daní přímých a
nepřímých
 orientovat se v daňové soustavě, v její terminologii a vysvětlit význam daní
 řešit příklady výpočtu daně
z přidané hodnoty
 vyhotovit daňové přiznání

Úvod do předmětu
Účetnictví
Vymezení účetnictví, právní úprava
účetnictví
Účetní doklady
Účetní osnova (rozvrh) pro podnikatele
Náklady
Výnosy
Výsledek hospodaření
Daně z příjmů

1
23,5

Daňová soustava
Daně přímé a nepřímé

25

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

Učivo

Počet
hodin

Poznámky

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:

 vést daňovou evidenci pro

Úvod do předmětu
Opakování
Daňová evidence

- 345 -

3
36

Školní vzdělávací program – Gastronomie

plátce
i
neplátce
daně
z přidané hodnoty
 vyhotovit daňové přiznání

 seznámit se s výsledky ekonomické statistiky

 poznat mezinárodní obchod a
pochopit význam procesu globalizace
 uvést vliv jednotného trhu EU
na
národní
hospodářství,
zejména z pohledu odstraňování bariér obchodu a služeb

 charakterizovat jednotlivé subjekty finančních trhů
 orientovat se v činnosti bank,
v platebním styku
 vysvětlit rozdíly mezi jednotlivými stupni bankovnictví
 vyplnit doklady v platebním
styku v národní měně
 dokázat směnit peníze dle kurzovního lístku
 vysvětlit
úrokovou
míru,
RPSN
 používat nejběžnější platební
nástroje

 vysvětlit pojem management a
manažer
 uplatňovat podnikatelskou etiku
 vysvětlit části procesu řízení,
popsat jejich funkci
 provést jednoduché propočty
při sestavení plánu a kontrole
plnění
 aplikovat teorie do praxe
(praktické příklady) – vytvořit
typový příklad organizační
struktury firmy
 uvést na příkladu rozhodovací
metody
 hodnotit vhodnost a účinnost
motivačních nástrojů
 provést kontrolní činnost na
vzorovém příkladu a vyvodit
z výsledků závěry
 využít výsledků finanční analýzy hospodaření k řízení –
uvést příklad
 orientovat se ve specifických
rysech
tržní
ekonomiky
v návaznosti na cestovní ruch

Základy ekonomické statistiky

7

Národní hospodářství a EU
Mezinárodní obchod, globalizace
Evropská unie a její vliv na rozvoj
národního hospodářství

5

Finanční trh
Struktura finančního trhu
Bankovní soustava
Platební styk v národní a zahraniční
měně
Úroková míra

15

Management
Pojem management
Plánování
Organizování
Rozhodování
Motivace a vedení lidí
Kontrola
Partnerství subjektů v cestovním ruchu
Satelitní účet cestovního ruchu a jeho
význam

30

Příloha číslo 17
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Dodatek k ŠVP – č. j. ISŠ 1263/2014 ze dne 1. 9. 2014
Protokol o změnách:
Změna hodinové dotace u předmětu matematika. Od 1.9.2014.
Kód a název oboru vzdělávání

65-41-L/01 Gastronomie

Název školního vzdělávacího programu

Gastronomie

Zaměření
Délka a forma vzdělávání
Datum platnosti v ŠVP
Ukončení platnosti

4.roky, denní studium
Od 1. 9. 2012

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Povinné vyučovací předměty
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk I. Německý jazyk I.
Anglický jazyk II. Německý jazyk II.
Dějepis
Občanská nauka
Chemie
Ekologie
Matematika
Tělesná výchova
Informační a komunikační technologie
Ekonomika a podnikání
Marketing
Potraviny a výživa
Technologie
Stolničení
Restaurační a hotelový provoz
Administrativa
Odborný výcvik
Celkem
Nepovinné vyučovací předměty
Projektové řízení

Počet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
3
2
3
3
3
3
3
3
2
1
1
2
2
2
1
2
1
1
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
3
2
1,5
3
1,5
2
1
1,5
4,5
2
1
1,5
3,5
2
1
1,5
3,5
1
1
2
17
17
34
35
35
34
-

-

-

1

Celkem
11
12
6
2
3
2
2
12
8
6
9,5
1,5
9
8
8
2
2
34
138
1

Příloha č. 8: Změny k 1.9.2012 Učební plán oboru 65-41-L/01 Gastronomie 2. - 4. ročník
Kód a název oboru vzdělávání
Název školního vzdělávacího programu
Zaměření
Délka a forma vzdělávání
Datum platnosti v ŠVP
Ukončení platnosti

65-41-L/01 Gastronomie

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Povinné vyučovací předměty
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk I. Německý jazyk I.
Anglický jazyk II. Německý jazyk II.
Dějepis
Občanská nauka
Základy přírodních věd

Počet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
3
2
3
3
3
2
3
4
2
1
1
2
2
1
1
1
2
-

Gastronomie
4.roky, denní studium
Od 1. 9. 2012
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11
12
6
2
3
2
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Ekologie
Matematika
Tělesná výchova
Informační a komunikační technologie
Ekonomika a podnikání
Marketing
Potraviny a výživa
Technologie
Stolničení
Restaurační a hotelový provoz
Administrativa
Odborný výcvik
Celkem
Nepovinné vyučovací předměty
Projektové řízení

2
3
2
2
3
2
2
2
1
2
34

3
2
2
2
1
1
1
17
34

3
2
1,5
1,5
1,5
1,5
17
34

3
2
2
3
1,5
4,5
3,5
3,5
1
34

2
12
8
6
9,5
1,5
9
8
8
2
2
34
136

-

-

-

1

1

Matematika
Celková hodinová dotace: 3 - 3 - 3 - 3
Platí od: 1. 9. 2014
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
V předmětu Matematika jsou rozvíjeny následující klíčové kompetence:
 kompetence k učení
 kompetence k řešení problémů
 matematické kompetence
V předmětu jsou realizována tato průřezová témata:
 PT – Člověk a svět práce
 PT – Člověk a životní prostředí
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Vzdělávací obsah
1. ročník
Počet hodin za rok (týden) – 99 (3)
Výsledky vzdělávání

Učivo

Počet
hodin

Průřezové téma
Projekty
Poznámky

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
Množiny

4

Výroková logika

5

Operace s čísly
Číselné obory
Absolutní hodnota
Intervaly

15

Práce s kalkulátory

7

Člověk a svět práce

Mocniny a odmocniny

20

Práce s kalkulátory

Výrazy s proměnnými

4

 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
 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

Přímá a nepřímá úměrnost, procenta, převody jednotek

 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
Mnohočleny

24

 provádět aritmetické operace
s mnohočleny (sčítání, odčítá- 349 -
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ní, 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

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

Shrnutí učiva

15

5

 použít vše výše uvedené

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

Učivo

Počet
hodin

Průřezové téma
Projekty
Poznámky

Žák je veden k tomu, aby byl schopen:
Funkce a její průběh

4

 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

Lineární funkce, lineární rovnice,
lineární nerovnice

25

Kvadratická funkce, kvadratická
rovnice a nerovnice

25

Člověk a svět práce
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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
 určit vzájemnou polohu přímek
a rovin
 určit povrch a objem základních těles
 řešit úlohy z praxe

Funkce exponenciální, funkce
logaritmická
Exponenciální rovnice
Logaritmické rovnice
Logaritmus

25

Stereometrie
Základní polohové a metrické vlastnosti v rovině a prostoru
Tělesa

16

Shrnutí látky

4

 použít vše výše uvedené

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

Učivo

Počet
hodin

Průřezové téma
Projekty
Poznámky

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

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
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 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

Pravděpodobnost
Náhodný jev a jeho pravděpodobnost
Nezávislé jevy

Statistika
Práce s daty

10

8

Komplexní čísla

10

Posloupnosti
Aritmetická posloupnost
Geometrická posloupnost
Finanční matematika

26

Člověk a životní prostředí

 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 graficky
 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
Vektory
Přímka a její vyjádření
Kuželosečky

48

Závěrečné opakování

48

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