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web www.vsmt.cz
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Kód a název oboru:

26-41-M/01 Elektrotechnika

Stupeň vzdělání:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Délka vzdělávání:

4 roky

Forma vzdělávání:

denní forma vzdělávání

Platnost ŠVP od:

1. září 2020

________________________________
podpis ředitele, razítko školy
Číslo jednací:
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2. Profil absolventa
2.1. Identifikační údaje
Název a adresa školy: Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany
Jevíčská 937/7
571 01 Moravská Třebová
Zřizovatel:

Ministerstvo obrany ČR
Tychonova 1
160 01 Praha 6 - Dejvice

Název ŠVP:

Elektrotechnika – specialista vzdušných sil

Kód a název oboru:

26-41-M/01 Elektrotechnika

2.2. Popis uplatnění absolventa
Absolvent Školního vzdělávacího programu Elektrotechnika se uplatní zejména při konstrukčních,
technologických a projekčních činnostech elektrotechnického charakteru, v oblasti technického
rozvoje, technické kontroly, zkušební, regulační a montážní techniky a techniky údržby
elektrotechnických zařízení, v oblasti diagnostiky, revizní a servisní techniky. Uplatní se také jako
školící technici, ve sféře využití výpočetní techniky při zpracování dat a při řízení technologických
procesu, jako technici měření a regulace, jako operátoři a programátoři počítačů nebo
mikropočítačů, při řízení jednoduchých procesu a při programování průmyslových automatů, při
řízení a obsluze robotovaných pracovišť, regulačních jednotek a elektronických přístrojů a zařízení.
Dále najdou uplatnění na odborně-technických nebo řídících pozicích pozemních a vzdušných sil
Armády ČR.
Mohou pokračovat ve studiu na vyšší odborné škole nebo vysoké škole, případně si rozšiřovat své
vzdělání v různých odborných kurzech, školeních apod.
2.3. Výčet kompetencí absolventa
2.3.1. Klíčové kompetence absolventa
Absolvent:
- uplatňuje různé způsoby práce s textem, umí efektivně vyhledávat a zpracovávat informace;
je čtenářsky gramotný;
- porozumí zadání úkolu nebo určí jádro problému, získává informace potřebné k řešení problému,
navrhuje způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodňuje jej, vyhodnocuje a ověřuje správnost
zvoleného postupu a dosažené výsledky;
- vyjadřuje se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných
a vhodně se prezentuje;
5
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- zpracovává administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na běžná i odborná
témata; dodržuje jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii;
- dosahuje jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném prostředí ve dvou cizích
jazycích;
- posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, odhaduje důsledky svého jednání a chování
v různých situacích;
- má odpovědný vztah ke svému zdraví, pečuje o svůj fyzický i duševní rozvoj, je si vědom důsledků
nezdravého životního stylu a závislostí;
- je připraven řešit své sociální i ekonomické záležitosti, je finančně gramotný;
- jedná odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu;
- dodržuje zákony, respektuje práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika), vystupuje
proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci;
- jedná v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívá k uplatňování
hodnot demokracie;
- čte a vytváří různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.);
- pracuje s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií;
pracuje s běžným základním a aplikačním programovým vybavením;
2.3.2. Odborné kompetence absolventa
Absolvent:
- uplatňuje zásady technické normalizace a standardizace při tvorbě technické dokumentace;
- využívá při řešení elektrotechnických úloh normy a další zdroje informací;
- čte a vytváří elektrotechnická schémata, grafickou dokumentaci desek plošných spojů a další
produkty grafické technické komunikace používané v elektrotechnice;
- vytvoří jednoduché výkresy strojních součástí a sestavení; používá jednoduché stavební výkresy;
- vytvoří technickou dokumentaci s ohledem na normy v oblasti technického zobrazování, kótování
atd.;
- využívají specializovaná programová vybavení;
- určí hlavní veličiny proudového pole a tyto znalosti aplikovali při řešení praktických problémů;
- řeší obvody stejnosměrného proudu;
- určí elektrický indukční tok, elektrickou indukci a intenzitu elektrického pole a zjistí základní
veličiny magnetického pole;
- řeší obvody střídavého proudu a vytvářeli jejich fázorové diagramy;
- určí elektrické veličiny v trojfázové soustavě při zapojení do hvězdy a do trojúhelníku; rozumí
problematice točivého magnetického pole.
- zapojí vodiče, elektrické obvody, zásuvky apod.;
- zapojí a uvede do provozu elektrické přístroje a zařízení;
- navrhne plošné spoje včetně využití výpočetní techniky;
- zhotoví desky s plošnými spoji včetně osazení součástek a oživení desky;
- zhotoví součásti podle výkresu ručním a strojním obráběním;
- opravuje a provádí servis elektrických a elektronických přístrojů a zařízení;
- používá měřicí přístroje k měření elektrických veličin a charakteristik elektrotechnických prvků,
obvodů a zařízení;
- analyzuje a vyhodnocuje výsledky uskutečněných měření a přehledně o nich zpracovává záznamy i
s využitím výpočetní techniky.
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- chápe bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i dalších osob
vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti
a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem;
- zná a dodržuje základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární
prevence;
- má osvojeny zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad
ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji apod.),
rozpozná možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a je schopen zajistit odstranění závad
a možných rizik;
- je vybaven vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu
a dokáže první pomoc sám poskytnout.
- chápe kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku;
- dodržuje stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti
zavedeným na pracovišti;
- zná význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení;
- zvažuje při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné
náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady;
- nakládá s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní
prostředí.

2.4. Ukončení vzdělávání
Vzdělávání se ukončuje maturitní zkouškou.
Dokladem o dosaženém stupni vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce.
Absolvováním vzdělání podle ŠVP Elektrotechnika – specialista vzdušných sil získá absolvent stupeň
vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou.
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3. Charakteristika vzdělávacího programu
3.1. Identifikační údaje
Název a adresa školy: Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany
Jevíčská 937/7
571 01 Moravská Třebová
Zřizovatel:

Ministerstvo obrany ČR
Tychonova 1
160 01 Praha 6 - Dejvice

Název ŠVP:

Elektrotechnika – specialista vzdušných sil

Kód a název oboru:

26-41-M/01 Elektrotechnika

3.2. Pojetí a cíle vzdělávacího programu
Obsahová náplň studia je sestavena tak, aby odpovídala současným nárokům kladeným na odborné
vzdělávání koncipované v souladu s evropským standardem.
Vzdělávací strategie školy je založena na těsném propojení teoretické výuky s praxí a s konkrétní
praktickou zkušeností žáků.
Cílem odborné náplně studia je příprava budoucích vojenských specialistů v oboru elektrotechnika,
který je svým profilem zaměřen na potřeby Armády České republiky.
Žáci během studia získávají teoretické znalosti nezbytně nutné pro zvládnutí oboru elektrotechnika,
které konfrontují s odbornou praxí. Paralelně s odborným vzděláním jsou žáci vystavování a
seznamováni s vojenským prostředím s ohledem na moderní trendy elektrotechniky využívané AČR.
Výsledkem kombinace teoretických poznatků a odborné praxe je získání základních pracovních
předpokladů a návyků nezbytně nutných pro práci vojáka z povolání speciálně pak pro potřeby
Vzdušných sil AČR.
Se všeobecnou částí vzdělávání je spojeno vytváření, rozšiřování a prohlubování schopností,
samostatného rozhodování, nezávislého myšlení a logického úsudku, které člověk a obzvláště pak
elektrotechnický odborník potřebuje k efektivnímu uplatnění v současném světě.

3.3. Organizace výuky
Výchovně vzdělávací proces je organizován formou čtyřletého denního studia v souladu se školským
zákonem. Odborná příprava v oblasti elektrotechniky z části realizována ve spolupráci s SOŠ a SOU
Lanškroun, kam žáci prvního až čtvrtého ročníku jezdí jednou za čtrnáct dní vykonávat učební praxi.
Žáci jsou dále soustavně připravováni na službu v rámci AČR, a to tak, že rámci prvního, druhého
a třetího ročníku probíhá bloková výuka předmětu vojenská profesní příprava, jehož cílem je vybavit
žáky základními znalostmi a dovednostmi potřebnými ke snadnějšímu průběhu adaptačního procesu
8
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při nástupu do služebního poměru vojáka z povolání. V prvním ročníku se jedná o dva týdny, ve
druhém tři týdny a ve třetím čtyři týdny.
U žáků prvního ročníku probíhá v prvních dvou týdnech měsíce září adaptační proces. Jeho cílem je
sžití se žáků s novým kolektivem, jejich adaptace na nové prostředí a osvojení si základních
vojenských návyků. Jeden týden na přelomu měsíce května a června jsou v prvním ročníku věnovány
odbornému výcviku – vševojskové přípravě. Jedná se o teoretickou výuku a praktický výcvik v terénu
zaměřený na zvládnutí základních vojenských dovedností. Koncem června je jeden týden věnován
odborné praxi u letecké základny AČR. Teoretické vyučování trvá v prvním ročníku 35 týdnů.
Do druhého ročníku je na období leden až březen zařazen jeden týden lyžařského kurzu. V průběhu
května a června je ve spolupráci s Fakultou vojenského zdravotnictví Univerzity obrany pro žáky
druhého ročníku realizován krátkodobý kurz první pomoci. Na přelomu měsíce května a června se žáci
zúčastní třítýdenní odborné praxe u VeV – VA Vyškov nebo jiného vojenského útvaru. Koncem června
je jeden týden věnován odborné praxi u letecké základny AČR. Teoretické vyučování trvá ve druhém
ročníku 32 týdnů.
Ve třetím ročníku probíhá v odpoledních hodinách v průběhu října až prosince a v měsících květen
až červen odborný výcvik – vojenské plavání v celkovém rozsahu 1 týden. Na přelomu měsíce září a
říjen se žáci zúčastní třítýdenní odborné praxe u VeV – VA Vyškov nebo jiného vojenského útvaru. Do
druhé poloviny května je do třetího ročníku zařazen týdenní kurz sebeobrany. Na závěr měsíce června
je jeden týden věnován odborné praxi u letecké základny AČR. Teoretické vyučování trvá ve třetím
ročníku 32 týdnů.
Ve čtvrtém ročníku v měsíci prosinec se žáci zúčastňují dvoutýdenní odborné praxe u VeV – VA
Vyškov nebo jiného vojenského útvaru. Žáci, kteří úspěšně ukončili poslední ročník, mohou vykonat
v květnu a na počátku června maturitní zkoušku. Teoretická výuka ve čtvrtém ročníku trvá 29 týdnů.
V průběhu studia žáci navštěvují kulturně výchovné akce (divadelní a filmová představení, přednášky,
výchovné pořady, kurz tance a společenské výchovy apod.), sami se zapojují při tvorbě programu
vojenských Vánoc. Škola organizuje pro žáky odborné exkurze, soutěže a další aktivity vyplývající
z ročního plánu školy. Žáci také mají možnost rozvíjet své schopnosti prací v mnoha zájmových
kroužcích.
Výuka ve škole je realizována v odborných i běžných učebnách a řízena rozvrhem, který je sestaven
tak, aby respektoval specifika jednotlivých předmětů a nejvhodnější metody výuky.
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3.4. Začlenění klíčových kompetencí

*

Vojenská výzbroj

*

*

*

*

*

Dějepis
Občanská nauka
Fyzika
Chemie
Biologie
Matematika

*
*
*
*
*

Tělesná výchova
IVT
Základy ekonomie
Základy elektrotechniky
Elektrotechnologie
Číslicová technika
Elektrická zařízení
Elektrické stroje a přístroje
Učební praxe
Elektrotechnická měření
Technické kreslení a CAD
Vojenské technologie VzS

*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Kompetence k
využívání IKT

*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Anglický jazyk

*
*
*
*

Matematické
kompetence

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Vojenská profesní příprava

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

K. k pracovnímu
uplatnění

Personální a
sociální k.

*

Český jazyk a literatura

Občanské k. a
kult. povědomí

Komunikativní
kompetence

*
*
*
*
*
*
*
*

Vyučovací předmět

kompetence
k učení

kompetence k
řešení problémů

Klíčové kompetence žáků jsou rozvíjeny v jednotlivých vyučovacích předmětech. Realizaci vystihuje
tabulka:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

*
*
*
*
*
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3.5. Začlenění průřezových témat
Průřezová témata mají vysoký společenský význam a zaujímají nezastupitelné místo v celkovém
rozvoji osobnosti žáka. Mají výrazně formativní charakter, a proto je vhodné tato témata začleňovat
v odpovídajících souvislostech organicky do výuky ve všech předmětech.
Konkrétní realizace jednotlivých průřezových témat je uvedena v učebních osnovách jednotlivých
předmětů.
Občan v demokratické společnosti
Toto téma prostupuje napříč mnoha předměty, neboť jeho úkol je především formativní, spočívá
v budování občanské gramotnosti žáků. Vede je k tomu, aby byli odpovědnými aktivními občany,
což nelze dosáhnout bez vhodného sociálního klimatu školy a kvalitní spolupráce s rodiči a širokou
veřejností, včetně budoucího zaměstnavatele.
Cílem je vychovávat žáky k tomu, aby především byli odpovědni za své názory, uměli uvažovat
o existenčních otázkách, učili být se kriticky tolerantní, uměli odolávat myšlenkové manipulaci (včetně
médií), uměli komunikovat a hledat kompromis, aby se dokázali angažovat, vážit si materiálních
i duchovních hodnot, chránili životní prostředí.
Pokrytí předmětem:
● Český jazyk a literatura
● Anglický jazyk
● Dějepis
● Občanská nauka
● Chemie
● Biologie
● Tělesná výchova
Člověk a životní prostředí
Toto téma je realizováno především v přírodovědných předmětech, v odborných předmětech
a v občanské nauce. Dosažené znalosti napomáhají žákům pochopit zásadní význam přírody
a životního prostředí pro člověka, získat povědomí o základních ekologických zákonitostech
a negativních dopadech působení člověka na přírodu a životní prostředí. Žáci si budují takové postoje
a hodnotovou orientaci, na jejichž základě si budou utvářet svůj budoucí životní styl v intencích
udržitelného rozvoje a ekologicky přijatelných hledisek.
Pokrytí předmětem:
● Občanská nauka
● Základy ekonomie
● Fyzika
● Chemie
● Biologie
● Vojenská profesní příprava
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Člověk a svět práce
Toto téma je realizováno nejen v předmětech občanská nauka, základy ekonomie, český jazyk, v cizích
jazycích, ale i v odborných předmětech tak, aby se absolvent dokázal co nejlépe uplatnit na trhu
práce i v životě. Získané kompetence mu mají umožnit aktivní pracovní život a úspěšnou kariéru tak,
aby byl kdykoliv schopen adaptovat se na změněné podmínky, procházet rekvalifikacemi, přizpůsobit
se světu práce po všech stránkách. Nedílnou součástí realizace tématu je spolupráce s SOŠ a SOU
Lanškroun a s útvary a zařízeními AČR.
Pokrytí předmětem:
● Český jazyk a literatura
● Anglický jazyk
● Občanská nauka
● Informatika a výpočetní technika
● Základy ekonomie
● Elektrotechnologie
● Elektrická zařízení
● Elektrické stroje a přístroje
● Učební praxe
● Vojenské technologie VzS
● Vojenská profesní příprava
Informační a komunikační technologie
Průřezové téma je realizováno převážně ve vyučovacím předmětu informační a komunikační
technologie. Dosažené znalosti a dovednosti žáci využívají ve všech ostatních předmětech. Jsou
připravováni tak, aby se jim počítač stal běžným pracovním nástrojem. Dosažené znalosti pak žáci
využívají v ostatních předmětech při tvorbě grafů nebo prezentací a při získávání informací.
Pokrytí předmětem:
● Informatika a výpočetní technika
● Anglický jazyk
● Občanská nauka
● Technické kreslení a CAD
● Vojenské technologie VzS
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3.6. Způsob hodnocení žáků
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků je upraveno školským zákonem a vyhláškou č. 220/2007 Sb.,
kterou se pro školy a školská zařízení zřizovaná Ministerstvem obrany provádějí některá ustanovení
školského zákona. Výsledky žáků v jednotlivých předmětech hodnotí učitelé podle Školního řádu
Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové.
Důraz je kladen na to, aby podmínky byly motivační, v co největší míře obsahovaly možnosti
sebehodnocení a sebeposuzování, kolektivního hodnocení, individuálního přístupu, a aby
podporovaly talentované žáky. Motivačními prostředky hodnocení jsou např. motivační příspěvek
podle vyhlášky č. 105/2008 Sb., včetně jeho zvýšení při dosažení požadované jazykové úrovně podle
STANAG 6001, výběr služebního zařazení v závislosti na dosahovaných výsledcích vzdělávání.
Součástí hodnocení žáků je také zohlednění výsledků soutěží a středoškolské odborné činnosti.

3.7. Podmínky pro přijetí ke vzdělávání
Součástí přihlášky ke vzdělávání je zdravotní posudek o způsobilosti ke vzdělávání ve škole zřizované
Ministerstvem obrany vydaným v souladu s § 51 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických
zdravotních službách, ve znění zákona 82/2015 Sb.
Ke vzdělávání lze přijmout uchazeče, který splňuje tyto podmínky:
 je občanem České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie (naturální a peněžní
zabezpečení je poskytováno pouze státním občanům České republiky)
 úspěšně ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku
 nemá na základní škole sníženou známku z chování v 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí
9. ročníku
 úspěšně složí přijímací zkoušky z českého jazyka, matematiky a tělesné zdatnosti.
Přijímací zkouška se koná z těchto předmětů:
-

Matematika – jednotná (státní) zkouška

-

Český jazyk a literatura – jednotná (státní) zkouška

-

Tělesná výchova – školní zkouška

Dalším kritériem přijímacího řízení je průměr stupňů prospěchu v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1.
pololetí 9. ročníku.
Podmínky pro přijetí žáka do prvního ročníku oboru Elektrotechnika, včetně bodového hodnocení,
budou zveřejněny při vyhlášení přijímacích zkoušek velitelem školy.
V případě rovnosti bodů uchazečů se rozhoduje o pořadí hodnocení předmětů podle této
posloupnosti: matematika, český jazyk, tělesná výchova.
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3.8. Způsob ukončení vzdělávání
Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou, dokladem o dosažení středního vzdělání je vysvědčení
o maturitní zkoušce. Obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a vyhláškou
č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní
zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.
Společná část maturitní zkoušky je konána z předmětů:
- Český jazyk a literatura (didaktický test).
- Cizí jazyk (volba AJ, RJ, NJ, FJ) nebo matematika (didaktický test).
Profilová část maturitní zkoušky je konána z předmětů:
- Český jazyka a literatura (písemná a ústní zkouška).
- Elektrotechnika (ústní zkouška z předmětů: základy elektrotechniky, elektrotechnologie,
elektrotechnická měření, elektronika).
- Elektrotechnické a komunikační systémy (ústní zkouška z předmětů číslicová technika, elektrická
zařízení, elektrické stroje a přístroje, vojenské technologie VzS).
- Praktická maturitní zkouška z odborného výcviku.
- Cizí jazyk (písemná práce a ústní zkouška) – pouze v případě zvolení této zkoušky ve společné části.
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4. Učební plán
Min.
hodin
RVP

I.

II.

III.

IV.

Český jazyk a literatura

5

1

1

1

2

5

0

Anglický jazyk

10

4

4

4

4

16

6

2

1

RVP

Jazykové vzdělávání
Společenskovědní vzdělávání

Dějepis
Občanská nauka

5

Fyzika
Přírodovědné vzdělávání

Chemie

6

1

2

2

0

4

1

Biologie
Matematické vzdělávání

3
1

2

Celkem
Disponibilní
za
hodiny
předmět

1
1

0

1

Matematika

12

4

4

4

4

16

4

Estetické vzdělávání

Český jazyk a literatura

5

2

2

3

2

9

4

Vzdělávání pro zdraví

Tělesná
výchova

2

2

1

1

6

0

0

2

1

3

2

1

1

2

6

0

2

1

3

0

Vzdělávání v informačních a
komunikačních technologiích
Ekonomické vzdělávání
Elektrotechnický základ

základní
speciální

8

Informatika a výpočetní
technika

6

Základy ekonomie

3

Základy elektrotechniky
Elektrotechnologie

6

3

2

2

Elektronika

2
2

Číslicová technika
Elektrotechnika

Elektrická zařízení

20

Elektrické stroje a přístroje
Učební praxe

4

1

2

3

2

3

5

2

2

4

8

3

3

12

3

2

9

0

3

0

9

2

2

Technické kreslení

Technické kreslení a CAD

3

2

1

Disponibilní hodiny
Celkem

1

3

Elektrotechnická měření

Vojenské technologie VzS

2

Vojenská výzbroj

1

Vojenská profesní příprava1

1

1

3

Elektrotechnická měření

Vojenské bloky

5

1

2

2

6
1

2

2

3

34

35

35

14

7

30

38
32
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5. Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP
Vzdělávací oblast

RVP
Minimální počet
vyučovacích hodin
za studium
týdně celkem

Jazykové vzdělávání
a komunikace

15

Společenskovědní
vzdělávání

5

týdně

669

160

192

5
16

157
512
163

Dějepis
Občanská nauka

3
2

102
61
201

Fyzika
Chemie
Biologie

4
1
1

134

163

201

5

160

288

Matematické vzdělávání 12

384

512

Vzdělávání pro zdraví

256

288

Matematika
Tělesná výchova - chlapci / dívky
Vzdělávání v informačních
6
a komunikačních technologiích

192

192

Ekonomické vzdělávání

3

96

96

Elektrotechnický základ

6

192

239

Elektrotechnika

20

640

9

288

3

96

16

512
288

9

288

192
96

Základy ekonomie

3

96
239

Základy elektrotechniky
Elektrotechnologie

5
2

169
70
872

4
3
5
4
12

125
90
151
122
384
288

9

288

872

288
102

102
3

448

2 976

4 358

102
448

Vojenské technologie VzS

Celkem

288
512

6

Technické kreslení a CAD
Vojenské bloky

9

Informatika a výpočetní technika

Elektrotechnická měření
Technické kreslení

32

192

Elektronika
Číslicová technika
Elektrická zařízení
Elektrické stroje a přístroje
Učební praxe
Elektrotechnická měření

35
288

Český jazyk a literatura

8

celkem

669
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk

Přírodovědné vzdělávání 6

Estetické vzdělávání

480

ŠVP
Počet vyučovacích hodin

Předmět

6

186

Vojenská výzbroj

1

32

Vojenská profesní příprava

7

230

136

4 358
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5.1. Ročníkový plán

Vzdělávací okruhy

I

II

III

IV

ŠVP

20

20

18

17

75

Český jazyk a literatura (Jazykové vzdělávání a komunikace)

1

1

1

2

5

Anglický jazyk

4

4

4

4

16

Dějepis

2

1

X

X

3

Občanská nauka

X

X

1

1

2

Fyzika

2

2

X

X

4

Chemie

1

X

X

X

1

Biologie

X

1

X

X

1

Český jazyk a literatura (Estetické vzdělávání)

2

2

3

2

9

Matematika

4

4

4

4

16

Tělesná výchova - chlapci / dívky

2

2

3

2

9

Informatika a výpočetní technika

2

1

1

2

6

Základy ekonomie

X

2

1

X

3

14

15

16

15

61

Základy elektrotechniky

3

2

X

X

5

Elektrotechnologie

2

X

X

X

2

Elektronika

X

2

1

1

4

Číslicová technika

X

X

1

2

3

Elektrická zařízení

X

X

2

3

5

Elektrické stroje a přístroje

X

X

2

2

4

Učební praxe

3

3

3

3

12

Elektrotechnická měření

2

2

3

2

9

Technické kreslení a CAD

2

1

X

X

3

Vojenské technologie VzS

X

2

2

2

6

Vojenská výzbroj

X

1

X

X

1

Všeobecné vzdělávací předměty

Odborné vzdělávací předměty

Vojenská profesní příprava
Celkem

2

2

3

X

34

35

35

32

7
136
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Využití týdnů
Činnost
Výuka dle rozpisu učiva
Adaptační proces
Vojenská profesní příprava
Odborný výcvik - vševojsková příprava
Odborný výcvik - lyžařský kurz
Odborný výcvik - kurz první pomoci
Odborný výcvik - kurz lezení
Odborný výcvik - kurz sebeobrany
Odborný výcvik - vojenské plavání
Odborný výcvik - ženijní příprava
Odborný výcvik – elektrotechnika
Vzdušných sil

Celkem

I

II

III

IV

35
2
2
1
0
0
0
0
0
0
0

32
0
3
0
1
0,5
0,5
0
0
0
3

32
0
3
0
0
0
0
1
1
0
3

29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

40

40

40

31

Výuka dle rozpisu učiva
Průběh výuky během školního roku je dán počtem vyučovacích týdnů v daném školním roce.
Adaptační proces
Je určen pro nově nastupující žáky do prvního ročníku. Probíhá v prvních dvou týdnech měsíce září a
je určen k adaptaci žáků na nové prostředí, sžití se s novým kolektivem a na osvojení si základních
vojenských návyků.
Vojenská profesní příprava
Výuka vojenských předmětů s cílem vybavit žáky základními znalostmi a dovednostmi potřebnými
k snadnějšímu a kvalitnějšímu zařazení do řad příslušníků AČR.
Odborný výcvik – vševojsková příprava
Teoretický a praktický výcvik na učebnách i v terénu zaměřený na zvládnutí základních vojenských
dovedností, vedený buď zaměstnanci školy, nebo instruktory z jednotlivých vojenských útvarů AČR.
Odborný výcvik – lyžařský kurz
Výcvik v terénu zaměřený na přesunech na různých typech lyží, sněžnicích i s orientací v terénu,
rovněž běžecké a sjezdové lyžování vedený buď instruktory školy.
Odborný výcvik – kurz první pomoci
Teoretická i praktická příprava zaměřená na zvládnutí první pomoci a poskytnutí pomoci v poli,
vedený buď instruktory školy, nebo instruktory z vojenských útvarů a vojenských škol (Fakulta
vojenského zdravotnictví Univerzity obrany).
Odborný výcvik – kurz lezení
Výcvik v terénu zaměřený na znalosti v oblastech lezení na umělých/cvičných stěnách, lezeckých
trenažérech i lezení ve volné přírodě na různých přírodních překážkách, vedený buď instruktory školy,
nebo instruktory z vojenských útvarů AČR.

18

ŠVP - Elektrotechnika - specialista vzdušných sil, od 2020

Odborný výcvik – kurz sebeobrany
Výcvik v terénu zaměřený na techniky sebeobrany, vedený buď instruktory školy, nebo instruktory z
vojenských útvarů AČR.
Odborný výcvik – vojenské plavání
Výcvik zaměřený na zvládnutí jednotlivých tématik základního a vojenského plavání jak v bazénech a
koupalištích, tak na vodách stojatých i tekoucích, vedený buď instruktory školy, nebo instruktory z
vojenských útvarů AČR.
Odborný výcvik – elektrotechnika Vzdušných sil
Probíhá u VeV VA – Vyškov popř. u jiných vojenských útvarů. Výcvik je úzce zaměřen na přípravu
budoucího personálu Vzdušných sil AČR. V případě rozřazení žáků do více podskupin je přihlédnuto
k aktuálním studijním výsledkům a to až do vyčerpání možných kapacit.
Maturitní zkouška
V souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních
školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, je jarní termín maturitní zkoušky stanoven
na období od 2. května do 10. června.
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6. Učební osnovy
6.1. Jazykové vzdělávání a komunikace
Rozvíjí především komunikativní dovednosti žáku a učí je kultivovaně se vyjadřovat ústně i písemně
v českém jazyce nebo v cizím jazyce a efektivně pracovat s textem jako se zdrojem informací (rozvíjí
čtenářskou gramotnost) i jako s formativním prostředkem. Učí žáky vstupovat do vzájemných
kontaktů s druhými lidmi, pomáhá jim uplatnit se ve společnosti, zprostředkovává jim potřebné
informace a přibližuje kulturní i jiné hodnoty.
Jelikož je jazyk důležitým nástrojem myšlení, napomáhá jazykové vzdělávání rozvoji poznávacích
schopností žáků a jejich logického myšlení, dále přispívá ke tříbení jazykového a estetického cítění a k
celkové kultivaci osobnosti žáka. V neposlední řadě přispívá k jejich lepšímu dorozumění s lidmi, kteří
nehovoří česky.
Učivo je zahrnuto v předmětech český jazyk a literatura, anglický jazyk (předpokládá se úvodní
znalost jazyka na úrovni ZŠ), německý jazyk, francouzský jazyk a ruský jazyk (bez předchozí znalostí).

6.1.1. Český jazyk a literatura

Jazykové vzdělávání v českém jazyce vychovává žáky ke sdělnému, kultivovanému jazykovému
projevu a podílí se na rozvoji jejich duchovního života. Obecným cílem jazykového vzdělávání je
rozvíjet komunikační kompetenci žáků a naučit je užívat jazyka jako prostředku k dorozumívání
a myšlení, k přijímání, sdělování a výměně informací na základě jazykových a slohových znalostí.
Jazykové vzdělávání se rovněž podílí na rozvoji sociálních kompetencí žáků. K dosažení tohoto cíle
přispívá i estetické vzdělávání a naopak estetické vzdělávání prohlubuje znalosti jazykové a kultivuje
jazykový projev žáků.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci:
− uplatňovali mateřský jazyk v rovině recepce, reprodukce a interpretace;
− využívali jazykových vědomostí a dovedností v praktickém životě, vyjadřovali se srozumitelně
a souvisle, formulovali a obhajovali své názory;
− chápali význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění;
− získávali a kri cky hodno li informace z různých zdrojů a předávali je vhodným způsobem
s ohledem na jejich uživatele;
− chápali jazyk jako jev, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa.
Učební plán předmětu
Ročník

I

II

III

IV

Dotace

1

1

1

2

povinný

povinný

povinný

povinný

Povinnost
(skupina)
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1. ročník - dotace: 1, povinný
Zvuková a grafická stránka jazyka

10

výsledky vzdělávání

učivo

● vysvětlí zákonitosti vývoje češtiny

- upevňování pravopisných vědomostí a znalostí

● ovládá techniku mluveného slova, umí klást

● rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk, dialekty a stylově příznakové jevy a ve vlastním projevu volí
prostředky adekvátní komunikační situaci
● v písemném projevu uplatňuje znalosti českého
otázky a vhodně formulovat odpovědi

pravopisu

jazykových rozborů
zvuková stránka jazyka
fonetika
fonologie
zásady spisovné výslovnosti
zvuková podoba celých vět
nejčastější chyby ve výslovnosti domácích a cizích
slov

● v písemném i mluveném projevu využívá
poznatků z tvarosloví

● používá adekvátní slovní zásoby včetně příslušné
odborné terminologie

● vysvětlí zákonitosti vývoje češtiny
● pracuje s nejnovějšími normativními příručkami ČJ
● řídí se zásadami správné výslovnosti
● vyjadřuje se věcně správně, jasně a srozumitelně
● uplatňuje znalosti ze skladby
● vytvoří jednoduché slohové útvary
-

klasický životopis
strukturovaný životopis
prostý a odborný popis
popis pracovního postupu
umělecký popis
charakteristika
rozdíl mezi popisem a charakteristikou

● umí napsat vlastní životopis
● zná pravidla psaní popisu a charakteristiky
průřezová témata
Informační a komunikační technologie
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Stylistika

25
výsledky vzdělávání

učivo

● vysvětlí zákonitosti vývoje češtiny

● ovládá techniku mluveného slova, umí klást
otázky a vhodně formulovat odpovědi
● rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk, dialekty a
stylově příznakové jevy a ve vlastním projevu volí
prostředky adekvátní komunikační situaci

sloh, obecné poučení o slohu
slohotvorní činitelé
funkční styly
slohové postupy a útvary
prostě sdělovací styl
vypravování popis, charakteristika, životopis

● v písemném projevu uplatňuje znalosti českého
pravopisu

● v písemném i mluveném projevu využívá
poznatků z tvarosloví

● používá adekvátní slovní zásoby včetně příslušné
odborné terminologie

● vysvětlí zákonitosti vývoje češtiny
● pracuje s nejnovějšími normativními příručkami ČJ
● řídí se zásadami správné výslovnosti
● vyjadřuje se věcně správně, jasně a srozumitelně
● uplatňuje znalosti ze skladby
● vytvoří jednoduché slohové útvary
-

klasický životopis
strukturovaný životopis
prostý a odborný popis
popis pracovního postupu
umělecký popis
charakteristika
rozdíl mezi popisem a charakteristikou
průřezová témata

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

22

ŠVP - Elektrotechnika - specialista vzdušných sil, od 2020

2. ročník - dotace: 1, povinný
Zvuková a grafická stránka jazyka

10

výsledky vzdělávání

učivo

● vysvětlí zákonitosti vývoje češtiny

- upevňování pravopisných vědomostí a znalostí

● ovládá techniku mluveného slova, umí klást

● rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk, dialekty a stylově příznakové jevy a ve vlastním projevu volí
prostředky adekvátní komunikační situaci
● v písemném projevu uplatňuje znalosti českého
otázky a vhodně formulovat odpovědi

pravopisu

jazykových rozborů
zvuková stránka jazyka
fonetika
fonologie
zásady spisovné výslovnosti
zvuková podoba celých vět
nejčastější chyby ve výslovnosti domácích a cizích
slov

● v písemném i mluveném projevu využívá
poznatků z tvarosloví

● používá adekvátní slovní zásoby včetně příslušné
odborné terminologie

● vysvětlí zákonitosti vývoje češtiny
● pracuje s nejnovějšími normativními příručkami ČJ
● řídí se zásadami správné výslovnosti
● vyjadřuje se věcně správně, jasně a srozumitelně
● uplatňuje znalosti ze skladby
● vytvoří jednoduché slohové útvary
-

klasický životopis
strukturovaný životopis
prostý a odborný popis
popis pracovního postupu
umělecký popis
charakteristika
rozdíl mezi popisem a charakteristikou

● umí napsat vlastní životopis
● zná pravidla psaní popisu a charakteristiky
průřezová témata
Informační a komunikační technologie
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Stylistika

22
výsledky vzdělávání

učivo

● vysvětlí zákonitosti vývoje češtiny

● ovládá techniku mluveného slova, umí klást
otázky a vhodně formulovat odpovědi
● rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk, dialekty a
stylově příznakové jevy a ve vlastním projevu volí
prostředky adekvátní komunikační situaci

sloh, obecné poučení o slohu
slohotvorní činitelé
funkční styly
slohové postupy a útvary
prostě sdělovací styl
vypravování popis, charakteristika, životopis

● v písemném projevu uplatňuje znalosti českého
pravopisu

● v písemném i mluveném projevu využívá
poznatků z tvarosloví

● používá adekvátní slovní zásoby včetně příslušné
odborné terminologie

● vysvětlí zákonitosti vývoje češtiny
● pracuje s nejnovějšími normativními příručkami ČJ
● řídí se zásadami správné výslovnosti
● vyjadřuje se věcně správně, jasně a srozumitelně
● uplatňuje znalosti ze skladby
● vytvoří jednoduché slohové útvary
-

klasický životopis
strukturovaný životopis
prostý a odborný popis
popis pracovního postupu
umělecký popis
charakteristika
rozdíl mezi popisem a charakteristikou
průřezová témata

Občan v demokratické společnosti
Člověk a svět práce
Informační a komunikační technologie
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3. ročník - dotace: 1, povinný
Zvuková a grafická stránka jazyka

6

výsledky vzdělávání

učivo

● v písemném projevu uplatňuje znalosti českého
pravopisu

- upevňování pravopisných vědomostí a znalostí
jazykových rozborů

● odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a chyby
● pracuje s nejnovějšími normativními příručkami
českého jazyka

● uplatňuje znalosti ze skladby při logickém
vyjadřování

● řídí se zásadami správné výslovnosti
průřezová témata
Informační a komunikační technologie
Gramatika-tvarosloví

10

výsledky vzdělávání

učivo

● rozezná slovní druhy a ovládá principy třídění slov - slovní druhy a principy třídění slov
- jmenné kategorie
● v písemném i mluveném projevu využívá
- slovesné kategorie
poznatků z tvarosloví
- ohebné a neohebné slovní druhy
Stylistika

16
výsledky vzdělávání

● v písemném projevu uplatňuje znalosti českého
pravopisu

● odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a chyby
● pracuje s nejnovějšími normativními příručkami

učivo

- odborný styl
- úvaha
- kritika
- slohový výcvik

českého jazyka

● používá adekvátní slovní zásoby včetně příslušné
odborné terminologie

● uplatňuje znalosti ze skladby při logickém
vyjadřování

● rozezná slovní druhy a ovládá principy třídění slov
● v písemném i mluveném projevu využívá
25

ŠVP - Elektrotechnika - specialista vzdušných sil, od 2020

poznatků z tvarosloví

● zná podstatu odborného stylu, jeho útvary a
postupy

● používá adekvátní slovní zásoby včetně příslušné
odborné terminologie

● ovládá podstatu a znaky publicistického a stylu
● řídí se zásadami správné výslovnosti
průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Informační a komunikační technologie
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4. ročník - dotace: 2, povinný
Zvuková a grafická stránka jazyka

10

výsledky vzdělávání

učivo

● v písemném projevu uplatňuje znalosti českého
pravopisu

● odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a chyby

- upevňování pravopisných vědomostí a znalostí
jazykových rozborů
- interpunkce

● ovládá pravidla větné skladby
- věta jednoduchá a souvětí
- syntaktické vztahy
- odchylky od pravidelné větné stavby
- věty podle postoje mluvčího

● uplatňuje znalosti ze skladby při logickém vyjadřování
● pracuje s nejnovějšími normativními příručkami
českého jazyka
průřezová témata
Informační a komunikační technologie
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Gramatika-syntax

20

výsledky vzdělávání

učivo

- syntaktické vztahy
- věta jednoduchá a souvětí
- odchylky od pravidelné větné stavby
- věty podle postoje mluvčího
- aktuální větné členění

● ovládá pravidla větné skladby
-

věta jednoduchá a souvětí
syntaktické vztahy
odchylky od pravidelné větné stavby
věty podle postoje mluvčího

● uplatňuje znalosti ze skladby logickém
vyjadřování

při

Stylistika

20
výsledky vzdělávání

učivo

● ovládá pravidla řečnického stylu a jeho útvary
● ovládá pravidla uměleckého stylu a jeho útvary
● orientuje se ve výstavbě textu

- umělecký styl
- řečnický styl
- přehled funkčních stylů a slohových postupů

● používá adekvátní slovní zásoby včetně příslušné
odborné terminologie

● umí interpretovat text a debatovat o něm
● při rozboru textu uplatňuje znalosti z jazykovědné
a stylistické teorie spolu se znalostmi z teorie
literatury

● rozezná umělecký text od neuměleckého
● vystihne charakteristické znaky

různých
literárních textů a rozdíly mezi nimi

● konkrétní literární díla klasifikuje podle
základních druhů a žánrů
průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Informační a komunikační technologie
Obecné poučení o jazyce
výsledky vzdělávání

● v písemném projevu uplatňuje znalosti českého
pravopisu

5
učivo

- jazykověda a její disciplíny
- jazyková kultura
- vývojové tendence současného jazyka
28
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● odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a chyby - čeština a jazyky příbuzné
● vysvětlí zákonitosti vývoje češtiny
● zná základní jazykovědné disciplíny
● používá adekvátní slovní zásoby včetně příslušné
odborné terminologie
Nářečí a nadnářeční útvary
výsledky vzdělávání

● odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a chyby

1
učivo
- ČJ spisovný a nespisovný

● používá adekvátní slovní zásoby včetně příslušné
odborné terminologie
Komplexní rozbory textů
výsledky vzdělávání

● orientuje se ve výstavbě textu
● používá adekvátní slovní zásoby včetně příslušné

2
učivo
komplexní
rozbory uměleckých a
neuměleckých textů

odborné terminologie

● umí interpretovat text a debatovat o něm
● při rozboru textu uplatňuje znalosti z jazykovědné
a stylistické teorie spolu se znalostmi z teorie
literatury

● rozezná umělecký text od neuměleckého
● vystihne charakteristické znaky různých literárních
textů a rozdíly mezi nimi

● konkrétní literární díla klasifikuje podle základních
druhů a žánrů

6.1.2. Anglický jazyk

Vzdělávání v cizích jazycích se významně podílí na přípravě žáků na aktivní život v multikulturní
společnosti, neboť vede žáky k získání jak obecných, tak komunikativních kompetencí k dorozumění
v situacích každodenního osobního a pracovního života. Připravuje žáky k efektivní účasti v přímé
i nepřímé komunikaci včetně přístupu k informačním zdrojům, rozšiřuje jejich znalosti o světě.
Současně přispívá k formování osobnosti žáků, učí je toleranci k hodnotám jiných národů, rozvíjí jejich
schopnost učit se po celý život. Žáci by měli zvládnout na různých úrovních řečové dovednosti
nejméně ve dvou jazycích.
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Vzdělávání v cizím jazyce směřuje k osvojení takové úrovně komunikativních jazykových kompetencí,
která odpovídá:
− u prvního cizího jazyka minimální úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce
pro jazyky;
− u dalšího cizího jazyka minimální úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce
pro jazyky;
− akvizici slovní zásoby čítající minimálně 2300 lexikálních jednotek za studium, z čehož obecně
odborná a odborná terminologie tvoří u úrovně B1 minimálně 20 %, u úrovně A2 15 % lexikálních
jednotek.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
− komunikovat v cizím jazyce v různých situacích života, v projevech mluvených i psaných,
na všeobecná i odborná témata; volit adekvátní komunikační strategie a jazykové prostředky;
− efek vně pracovat s cizojazyčným textem včetně odborného, umět jej zpracovat a využívat jako
zdroje poznání i jako prostředku ke zkvalitňování svých jazykových znalostí a dovedností;
− získávat informace o světě, zvláště o zemích studovaného jazyka, a získané poznatky včetně
odborných ze svého oboru využívat ke komunikaci;
− pracovat s informacemi a zdroji informací v cizím jazyce včetně internetu nebo CD-ROM, se slovníky,
jazykovými aj. cizojazyčnými příručkami, využívat tyto informační zdroje ke studiu jazyka
i k prohlubování svých všeobecných vědomostí a dovedností;
− využívat vybrané metody a postupy efektivního studia cizího jazyka ke studiu dalších jazyků,
příp. k dalšímu vzdělávání; využívat vědomosti a dovednosti získané ve výuce mateřského jazyka
při studiu jazyků;
− chápat a respektovat tradice, zvyky a odlišné sociální a kulturní hodnoty jiných národů a jazykových
oblastí, ve vztahu k představitelům jiných kultur se projevovat v souladu se zásadami demokracie.
K podpoře výuky jazyků je vhodné pracovat s multimediálními výukovými programy a internetem,
utvářet příznivé školní prostředí, rozvíjet a využívat nabízené evropské programy. Rovněž je účelné
integrovat odborný jazyk do výuky, např. vytvářet podmínky pro částečnou výuku tematických celků
vybraných předmětů v cizím jazyce, zapojovat žáky do projektů a soutěží a navazovat kontakty
a spolupráci mezi školami doma i v zahraničí.
Pro motivaci žáků k učení cizích jazyků, pro jejich osobní zkušenost a poznání života v multikulturní
společnosti se doporučuje organizování odborných jazykových pobytů a zahraničních stáží.
Škola vytváří podmínky pro motivaci a vedení Evropského jazykového portfolia, a tím rovněž
podporuje pozitivní přístup žáků k učení se cizím jazykům.
Je třeba, aby škola respektovala cizí jazyk, který již žáci v základním vzdělávání studovali.
Obsah vzdělávání (učivo) je v RVP vymezen jednotně pro úroveň B1 i A2 a z didaktického hlediska je
rozdělen do čtyř kategorií. Školy při tvorbě ŠVP zohlední všechny zmiňované kategorie učiva. Je
samozřejmé, že v procesu výuky se všechny čtyři kategorie přirozeně a nenásilně propojují. Není
žádoucí je vyučovat izolovaně. V kompetenci škol je zařazení takových témat do ŠVP, která odpovídají
potřebě a specializaci vyučovaných oborů.
Výsledky vzdělávání jsou v ŠVP diferencovány podle úrovní jazykových kompetencí lingvistických,
sociolingvistických a pragmatických.
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Učební plán předmětu
Ročník

I

II

III

IV

Dotace

4

4

4

4

povinný

povinný

povinný

povinný

Povinnost
(skupina)

1. ročník - dotace: 4, povinný
Řečové dovednosti

55

výsledky vzdělávání

učivo

● porozumí školním a pracovním pokynům
● sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace

Řečové dovednosti:

- receptivní:

vyslechnuté nebo přečtené

● vypráví jednoduché příběhy, zážitky, popíše své

poslech s porozuměním čtení jednoduchých textů

- produktivní:

pocity

● pronese jednoduše zformulovaný monolog před
publikem

● vyměňuje si informace, které jsou běžné při
neformálních hovorech

jednoduchý překlad reprodukce jednoduchého
textu

- interaktivní:
konverzace, odpověď na e-mail

● vyplní jednoduchý neznámý formulář
průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Jazykové prostředky
výsledky vzdělávání

35
učivo

Jazykové prostředky
(lingvistické kompetence)
● umí klást jednoduché otázky na velmi známá
- upevňování správné výslovnosti, intonace v
témata
tázacích i oznamovacích větách; - budování a
rozvíjení slovní zásoby
● rozumí zcela známým slovům a základním frázím
tvoření podstatných jmen, přídavných jmena
týkajících se jeho rodiny a osoby
příslovcí
● rozumí známým jménům, slovům a velmi
- gramatika: sloveso be, osobní a přivlastňovací
jednoduchým sdělením na plakátech, vývěskách a v
zájmena
inzerátech
přítomný čas, minulý čas a budoucí čas předložky
● vyslovuje srozumitelně co nejblíže přirozené
místa a času přítomný čas prostý a průběhový,
výslovnosti
nepravidelná slovesa - pořádek slov ve větě
grafická podoba jazyka a pravopis
● rozlišuje základní zvukové prostředky anglického

● přeloží text a používá slovníky i elektronické
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jazyka

● uplatňuje základní způsoby tvoření slov v jazyce
dodržuje základní pravopisné normy
průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Člověk a svět práce
Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové
funkce

30

výsledky vzdělávání

učivo

● pronese jednoduše zformulovaný monolog před
publikem

● vyměňuje si informace, které jsou běžné při
neformálních hovorech

● umí psát krátké jednoduché vzkazy, např.
pohlednice z dovolené

● umí klást jednoduché otázky na velmi známá

Tematické okruhy:
osobní údaje, dům a domov, každodenní život, volný
čas, zábava, kultura, jídlo, mezilidské vztahy,
nakupování, počasí, cestování;
Jazykové funkce a komunikační situace: - obraty při
zahájení a ukončení rozhovoru, obraty při seznamování
- vyjádření žádosti, prosby, pozvání, odmítnutí, radosti,
zklamání, naděje apod.

témata
průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Poznatky o zemích

20

výsledky vzdělávání

učivo

● zvládne všeobecný popis daných zemí
● umí klást jednoduché otázky týkající se daných
zemí

- poznatky o zemích: vybrané poznatky všeobecného
charakteru, které vedou k seznámení se s anglicky
hovořícími zeměmi (s Velkou Británií, Austrálií, Novým
Zélandem, Skotskem, Spojenými státy, Kanadou a
Irskem) i kulturou dalších zemích

průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
Informační a komunikační technologie
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2. ročník - dotace: 4, povinný
Řečové dovednosti

40

výsledky vzdělávání

učivo

● nalezne v promluvě hlavní a vedlejší myšlenky a
důležité informace

Řečové dovednosti:

- receptivní:

● sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté nebo přečtené

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

poslech s porozuměním monologů a
jednoduchých dialogů, porozumění významu
jednoduchých textů

- produktivní:
jednoduchý překlad (pokyny, instrukce)

- interaktivní:

● rozumí krátkým jednoduchým osobním

základní konverzace, jednoduchá odpověď na dopis

dopisům

● domluví se v běžných situacích; získá i poskytne
informace

● rozpozná význam obecných sdělení a hlášení
● vypráví jednoduché příběhy, zážitky, popíše své
pocity
průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Jazykové prostředky
výsledky vzdělávání

● uplatňuje základní způsoby tvoření slov v jazyce
● dodržuje základní pravopisné normy v
písemném projevu, opravuje chyby

● vyjadřuje se srozumitelně v běžných,
předvídatelných situacích

● vyslovuje srozumitelně co nejblíže přirozené

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

● používá vhodně základní odbornou slovní
zásobu ze svého studijního oboru

30
učivo
Jazykové
prostředky
(lingvistické
kompetence)
- rozvíjení a upevňování správné výslovnosti,
intonace
- rozvíjení a tvoření slovní zásoby, tvořen slov,
složeniny, ustálená spojení a frázová slovesa
gramatika: větná skladba, tvarosloví, gramatické
časy počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
příslovce a přídavná jména, stupňování
předpřítomný čas a minulý čas, podmínkové věty s
podmínkou skutečnou modální slovesa, slovesné
vzorce vedlejší věty časové a účelové - grafická
podoba jazyka a pravopis

● rozumí přiměřeným souvislým projevům a
diskusím rodilých mluvčích pronášeným ve
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standardním hovorovém tempu

● vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům
osobního života
průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové
funkce

40

výsledky vzdělávání

učivo
Tematické okruhy:
osobní údaje
povolání - rozmanitá povolání, profesní specializace a
jejich práce jídlo - stravování a zvyky cestování prázdniny a dovolená ve městě - kultura, památky,
doprava počasí kultura - hudba a současná hudební
skupina, četba a žánry, pohledy do americké a britské
historie, pohled do budoucnosti, jaký bude život v
budoucnosti;

● vyjadřuje se srozumitelně v běžných,
předvídatelných situacích

● vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům
osobního života

Jazykové funkce a komunikační situace: obraty při
zahájení a ukončení rozhovoru vyjádření pozvání a
odmítnutí rozhodování v různých životních
situacích
Grafická podoba jazyka a pravopis, slohové útvary
(dopis, popis, charakteristika)
průřezová témata
Informační a komunikační technologie
Poznatky o zemích

18

výsledky vzdělávání

učivo

● prokazuje praktické znalosti především o
geografických, kulturních faktorech zemí dané
jazykové oblasti

- poznatky o zemích: seznámení se životem ve Velké
Británii a USA: škola, jídlo, domov, sport, festivaly,
práce, volný čas, životní prostředí, média, zdravotní
péče a zákony.

průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
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3. ročník - dotace: 4, povinný
Řečové dovednosti

40

výsledky vzdělávání

učivo
Řečové dovednosti:

● rozumí přiměřeným souvislým projevům a
diskusím rodilých mluvčích pronášeným ve
standardním hovorovém tempu

- receptivní:
poslech s porozuměním monologů a dialogů
čtení a porozumění textů

● čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu

● zaznamená písemně podstatné myšlenky a

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

● požádá o upřesnění nebo zopakování sdělené

- produktivní: jednoduchý překlad (obecný
a technický) výpisky z jednoduššího textu

- interaktivní:
konverzace, odpověď na dopis

informace, pokud nezachytí přesně význam
sdělení

● rozumí jednoduchým sdělením, otázkám a
pokynům vysloveným pomalu a zřetelně

● rozumí číslům, údajům o cenách a o čase
průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Člověk a svět práce
Jazykové prostředky

30

výsledky vzdělávání

● rozumí přiměřeným souvislým projevům a
diskusím rodilých mluvčích pronášeným ve
standardním hovorovém tempu

● odhaduje význam neznámých výrazů podle
kontextu a způsobu tvoření

● uplatňuje různé techniky čtení textu
● rozumí číslům, údajům o cenách a o čase

učivo
Jazykové prostředky
(lingvistické kompetence)

- rozvíjení a upevňování správné
výslovnosti, intonace
- rozvíjení a tvoření slovní zásoby, tvoření slov,
odvozeniny, složeniny, ustálená spojení a frázová
slovesa
- gramatika: větná skladba, tvarosloví, gramatické časy
čas přítomný, minulý, budoucí, předpřítomný,
předminulý prostý a průběhový trpný rod příslovce a
přídavná jména, stupňování podmínkové věty s
podmínkou skutečnou a neskutečnou; modální slovesa
modální slovesa,
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slovesné vzorce vedlejší věty a spojovací výrazy grafická podoba jazyka a pravopis:
grafická podoba jazyka a pravopis
průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové
funkce

40

výsledky vzdělávání

učivo

● při pohovorech, na které je připraven, klade
vhodné otázky a reaguje na dotazy tazatele

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

● rozumí jednoduchým sdělením, otázkám a
pokynům vysloveným pomalu a zřetelně

● rozumí číslům, údajům o cenách a o čase

Tematické okruhy:
osobní údaje
dům a domov
každodenní život a životní styl povolání - rozmanitá
povolání, profesní specializace a jejich práce zdraví
nakupování, jídlo stravování a zvyky cestování prázdniny a dovolená, ubytování ve městě - kultura,
památky, doprava počasí - přírodní katastrofy životní
prostředí kultura - hudba a současné hudební trendy,
četba a žánry, pohledy do historie a kultury anglicky
hovořících zemí
Jazykové funkce a komunikační situace:
obraty při zahájení a ukončení rozhovoru
vyjádření pozvání a odmítnutí
vyjádření názoru vyjádření prosby, radosti, lítosti při
omluvě rozhodování v různých životních situacích,
životní dilema

průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Poznatky o zemích
výsledky vzdělávání

● umí podat podrobnější informace poznatcích z
daných zemí

● rozpozná základní kulturní rozdíly a je schopen
srovnávat a mateřskou zemí

18
učivo
Poznatky o zemích seznámí se s poznatky
všeobecného i odbornějšího charakteru k poznání
zemí příslušné jazykové oblasti, kultury, umění a
literatury, tradic a společenských zvyklostí
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průřezová témata
Občan v demokratické společnosti

4. ročník - dotace: 4, povinný
Řečové dovednosti

40

výsledky vzdělávání

učivo

● rozpozná význam obecných sdělení a hlášení
● sdělí a zdůvodní svůj názor

Řečové dovednosti:

- receptivní:

● vyjádří písemně svůj názor na text

poslech s porozuměním jednoduchých
autentických situací (nádraží, letiště, pošta, úřad, atd.)
● vyhledá, zformuluje a zaznamená informace nebo čtení textů včetně jednodušších odborných
fakta týkající se studovaného oboru

● vyřeší většinu běžných denních situací, které se
mohou odehrát v cizojazyčném prostředí

● ověří si i sdělí získané informace písemně
● vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům osobního
života a k tématům z oblasti zaměření studijního
oboru

- produktivní:
překlad
písemné zpracování textu, výtah, nalezení konkrétní
informace
- interaktivní: konverzace, dopis-žádost o
zaměstnání, stížnost, telefonování

průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Informační a komunikační technologie
Jazykové prostředky
výsledky vzdělávání

30
učivo

● dokáže experimentovat, zkoušet a hledat způsoby Jazykové prostředky (lingvistické kompetence)
vyjádření srozumitelné pro posluchače
- rozvíjení správné výslovnosti pomocí slovníku,

intonace
- rozvíjení a tvoření slovní zásoby četbou
při vyjadřování složitých myšlenek
jednoduchých textů, technických manuálů a
popisů
● používá stylisticky vhodné obraty umožňující
nekonfliktní vztahy a komunikaci
- gramatika: větná skladba, tvarosloví, frazeologie
slovesné tvary, trpné rody předminulý čas,
nepřímá řeč
podmínkové věty modalita
infinitivní konstrukce účelové věty
grafická podoba jazyka a pravopis: slohové útvary dopis, popis, charakteristika, stížnost

● používá opisné prostředky v neznámých situacích,
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průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Člověk a svět práce

Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové
funkce

30

výsledky vzdělávání

učivo

● přednese připravenou prezentaci ze svého oboru Tematické okruhy:

o víkendu
dům a domov
● zapojí se do hovoru bez přípravy
každodenní život a životní styl povolání - rozmanitá
● zapojí se do odborné debaty nebo argumentace, povolání, profesní specializace a jejich práce zdraví
nakupování,
týká-li se známého tématu
jídlo stravování a zvyky
● řeší pohotově a vhodně standardní řečové situace cestování - prázdniny a dovolená,
i jednoduché a frekventované situace týkající se ubytování ve městě - kultura, památky,
pracovní činnosti
doprava
počasí - přírodní katastrofy životní prostředí
kultura - hudba a současné hudební trendy, četba a
žánry,
pohledy do historie a kultury anglicky hovořících
zemí
současné problémy společnosti - kriminalita,
terorismus, drogová závislost, problematika zemí
třetího světa moderní komunikační technologie
Jazykové funkce a komunikační situace:
obraty při zahájení a ukončení rozhovoru vyjádření
pozvání a odmítnutí vyjádření názoru, vyjádření
prosby, radosti, lítosti při omluvě rozhodování v
různých životních situacích, životní dilema vyjádření
hypotetické situace
a reaguje na jednoduché dotazy publika

průřezová témata
Člověk a životní prostředí
Informační a komunikační technologie
Poznatky o zemích
výsledky vzdělávání

● prokazuje faktické znalosti především o

geografických, demografických, hospodářských,
politických, kulturních faktorech zemí dané
jazykové oblasti včetně vybraných poznatků
studijního oboru, a to i z jiných vyučovacích

16
učivo
praktické znalosti především o geografických,
demografických, hospodářských, politických,
kulturních faktorech anglicky mluvících zemí v
porovnání s reáliemi mateřské země.

38

ŠVP - Elektrotechnika - specialista vzdušných sil, 2020

předmětů, a uplatňuje je také v porovnání s
reáliemi mateřské země

● uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná
sociokulturní specifika daných zemí

průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Informační a komunikační technologie
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6.2. Společenskovědní vzdělávání
Připravuje žáky na život v současné společnosti, učí je hlouběji porozumět společenským jevům
a fungování této společnosti. Kultivuje historické, právní a ekonomické vědomí žáků a přispívá k jejich
mediální gramotnosti. Pozitivně ovlivňuje hodnotovou orientaci žáků, učí je, aby žili odpovědně
a čestně, preferovali demokratické hodnoty a přístupy před nedemokratickými, dokázali jednat
tolerantně a solidárně. Učí žáky klást si v životě otázky filozofického a etického charakteru a hledat
na ně odpovědi. Učivo je zahrnuto v předmětech občanská nauka a dějepis a doplňuje se v některých
odborných předmětech.
Obecným cílem společenskovědního vzdělávání v odborném školství je připravit žáky na aktivní
a odpovědný život v demokratické společnosti. Společenskovědní vzdělávání směřuje k pozitivnímu
ovlivňování hodnotové orientace žáků, aby byli slušnými lidmi a odpovědnými občany svého
demokratického státu, aby jednali uvážlivě nejen pro vlastní prospěch, ale též pro veřejný zájem.
Kultivuje jejich historické vědomí, a tím je učí hlouběji rozumět jejich současnosti, učí je uvědomovat
si vlastní identitu, kriticky myslet, nenechat se manipulovat a co nejvíce porozumět světu, v němž žijí.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci získali nebo si rozvinuli tyto obecné kompetence:
− využívat svých společenskovědních vědomostí a dovedností v praktickém životě: ve styku s jinými
lidmi a různými institucemi, při řešení praktických otázek svého politického i filozoficko-etického
rozhodování, hodnocení a jednání, při řešení svých problémů právního a sociálního charakteru;
− získávat a kriticky hodnotit informace z různých zdrojů – z verbálních textů (tj. tvořených slovy),
z ikonických textů (obrazy, fotografie, schémata, mapy, …) a kombinovaných textů (např. film);
− 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.
Společenskovědní vzdělávání usiluje o formování a posilování těchto pozitivních citů, postojů,
preferencí a hodnot:
− jednat odpovědně a přijímat odpovědnost za své rozhodnutí a jednání; žít čestně;
− cí t potřebu občanské aktivity, vážit si demokracie a svobody, usilovat o její zachování
a zdokonalování; preferovat demokratické hodnoty a přístupy před nedemokratickými, i když má
demokracie své stinné stránky (korupce, kriminalita,…), jednat v souladu humanitou
a vlastenectvím, s demokratickými občanskými ctnostmi, respektovat lidská práva, chápat meze
lidské svobody a tolerance, jednat odpovědně a solidárně;
− kri cky posuzovat skutečnost kolem sebe, přemýšlet o ní, tvořit si vlastní úsudek, nenechat se
manipulovat;
− uznávat, že základní hodnotou je život, a proto je třeba si života 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 širší komunitu;
− ch t si klást v životě praktické otázky filozofického a etického charakteru a hledat na ně v diskusi
s jinými lidmi i se sebou samým odpovědi.
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Ve společenskovědní oblasti vzdělávání je kladen důraz nikoliv na sumu teoretických poznatků, ale na
přípravu pro praktický život a celoživotní vzdělávání. K této dobré přípravě je samozřejmě třeba
vybraných vědomostí a dovedností, které jsou prostředkem ke kultivaci historického vědomí
(především v dějinách 20. století), dále také ke kultivaci politického, sociálního, právního
a ekonomického vědomí žáků a k posilování jejich mediální a finanční gramotnosti.

6.2.1. Dějepis

Hlavním obecným cílem předmětu je předat vědomosti a dovednosti, které kultivují historické
vědomí, zvláště v oblasti dějin 19. a 20. století, naučit žáky uvědomovat si vlastní identitu a kriticky
myslet.
Výuka předmětu dějepis navazuje na vědomosti a dovednosti žáků ze základní školy. Cílem je tyto
vědomosti a dovednosti prohloubit a rozšířit. Kromě tradičních metodických postupů, jako jsou
výklad a práce s textem, se výuka zaměří na problémové úkoly, na formy výuky, které podporují
skupinovou práci žáků, práci s texty různé povahy, práci s informačními technologiemi, s dokumenty
a materiály, mapami, s informacemi z internetu, práci s CD, DVD, knihami a časopisy. Bude se
diskutovat na daná témata, žáci budou prezentovat své referáty a naučí se obhájit svůj názor.
Při hodnocení žáků bude kladen důraz na hloubku porozumění učivu, porozumění historickým
procesům, na schopnost používat poznatky o historii pro pochopení současnosti a dovednost žáků
pracovat s verbálními a ikonickými texty a diskutovat o historii a o její reflexi. V každém ročníku jsou
zařazeny testy, ústní zkoušení a možnost tvorby referátu, popř. ročníkové práce.
Žák bude veden k tomu, aby si uvědomoval vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu
a přistupoval s aktivní tolerancí k identitě jiných lidí, aktivně se zajímal o politické a společenské dění
u nás a ve světě i o veřejné záležitosti lokálního charakteru. Dovede znalosti vymezit, uvést,
definovat, doplnit, opakovat, pojmenovat, přiřadit, reprodukovat, seřadit a vybrat. Porozumění
a pochopení prokáže tím, že se naučí vysvětlit, vyjádřit vlastními slovy, uspořádat a znázornit. Aplikaci
prokazuje tím, že se naučí orientovat se v problematice, dokáže diskutovat, navrhnout řešení. Dokáže
porovnat, uspořádat a specifikovat, umí formulovat závěry, klasifikovat, kombinovat, shrnout. Dokáže
argumentovat, obhájit své stanovisko, oponovat, provést kritiku, uvést klady a zápory, uvést
stanovisko a zdůvodnit ho.
Učební plán předmětu
Ročník

I

II

Dotace

2

1

povinný

povinný

Povinnost
(skupina)
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1. ročník - dotace: 2, povinný
Dějiny pravěku a starověku

16

výsledky vzdělávání

učivo

● objasní smysl poznávání dějin a variabilitu jejich
výkladů

- antropogeneze člověka
- periodizace pravěku a charakteristika způsobu

● uvede příklady kulturního přínosu starověkých
civilizací, judaismu a křesťanství

-

života pravěkého člověka v jednotlivých obdobích
pravěku
kolébky civilizace (Mezopotámie, Egypt, Indie,
Čína)
antické Řecko a jeho kultura
antický Řím a jeho odkaz dnešku
vznik křesťanství

průřezová témata
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Informační a komunikační technologie
Středověk

22
výsledky vzdělávání

učivo

● popíše základní – revoluční změny ve středověku
a raném novověku

● bude znát nevýznamnější mocenská a kulturní
centra středověké Evropy

● získá přehled o klíčových osobnostech
středověkého českého státu

- charakteristika středověku (společnost, církev,
kultura)
- nejvýznamnější mocenská a kulturní centra
středověké Evropy
- mocenské, kulturní a náboženské střety ve
středověku
- počátky a rozvoj české státnosti

průřezová témata
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Informační a komunikační technologie
Novověk

10
výsledky vzdělávání

● popíše základní – revoluční změny ve středověku

● popíše evropskou koloniální expanzi
● vysvětlí rozdělení světa v důsledku koloniální expanze a rozpory mezi velmocemi
a raném novověku

učivo
objevné plavby, mimoevropské civilizace
renesance, humanismus, reformace
vznik habsburského soustátí
náboženské a mocenské střety v Evropě
vývoj v západní Evropě (počátky parlamentarismu)
baroko, osvícenství, rekatolizace
evropská koloniální expanze
nové evropské velmoci (Rusko, Prusko)
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průřezová témata
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Informační a komunikační technologie
Dějiny 19. století

22

výsledky vzdělávání

učivo

● objasní vznik novodobého českého národa a jeho
úsilí o emancipaci

● na příkladu významných občanských revolucí
vysvětlí boj za občanská i národní práva a vznik
občanské společnosti

● popíše česko-německé vztahy a postavení
Židů a Romů ve společnosti
18. a 19. stol

● charakterizuje proces modernizace společnosti

- průmyslová revoluce
- velké občanské revoluce (americká, francouzská,
revoluce 1848-49 v Evropě a v českých zemích)
národní hnutí v Evropě (české národní obrození,
sjednocení Itálie, Německa)
proces dekolonizace latinské Ameriky
rakousko - uherské vyrovnání,
česko-německé vztahy
soupeření velmocí 19. století
kulturní vývoj v 19. století

-

● popíše evropskou koloniální expanzi
● vysvětlí rozdělení světa v důsledku koloniální
expanze a rozpory mezi velmocemi
průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Informační a komunikační technologie

2. ročník - dotace: 1, povinný
Od počátku 20. stol. do 2. sv. války

12

výsledky vzdělávání

● popíše První světovou válku a objasní významné
změny ve světě po válce

učivo

- rozdělení světa před 1. světovou válkou a spory

mezi velmocemi
průběh 1. světové války a její dopady
první československý odboj
vývoj v Rusku
poválečné uspořádání Evropy
vznik a vývoj meziválečného Československa, Čs.
armáda
- nástup totalitních režimů v Evropě (fašismus,
komunismus)

● charakterizuje první Československou republiku a
srovná její demokracii se situací za tzv. druhé
republiky (1938–39), objasní vývoj českoněmeckých vztahů
● vysvětlí projevy a důsledky velké hospodářské
krize

● charakterizuje fašismus a nacismus; srovná
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nacistický a komunistický totalitarismus

● popíše mezinárodní vztahy v době mezi první a
druhou světovou válkou

● objasní, jak došlo k dočasné likvidaci ČSR

- světová hospodářská krize
- nástup nacismu v Německu napětí v Evropě a
cesta k válce
- meziválečná kultura

průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Informační a komunikační technologie
2. sv. válka

7
výsledky vzdělávání

učivo

● objasní cíle válčících stran ve Druhé světové
válce, její totální charakter a její výsledky, popíše
válečné zločiny včetně holocaustu

● objasní uspořádání světa po Druhé světové

- průběh 2. sv. války
- život na okupovaných územích (holocaust) druhý
čsl. odboj
- důsledky války

válce a důsledky pro Československo
průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Informační a komunikační technologie
Vývoj po roce 1945

13

výsledky vzdělávání

● popíše projevy a důsledky studené války
● charakterizuje komunistický režim v ČSR v jeho
vývoji a v souvislostech se změnami v celém
komunistickém bloku

● popíše vývoj ve vyspělých demokraciích a vývoj
evropské integrace

● popíše dekolonizaci a objasní problémy třetího
světa

● vysvětlí rozpad sovětského bloku
● uvede příklady úspěchů vědy a techniky ve 20.
století

● orientuje se v historii svého oboru – uvede její

učivo

- poválečné uspořádání Evropy a světa, studená
válka

- poválečné Československo (komunistická
-

diktatura v Československu
Československá armáda do roku 1993)
proces dekolonizace a problémy třetího světa
pád komunismu a konec bipolarity světa
současná civilizační a kulturní centra
konflikty v soudobém světě evropská integrace
OSN
NATO
novodobé tradice AČR
problémy současnosti, globalizace a její
důsledky

významné mezníky a osobnosti, vysvětlí přínos
studovaného oboru pro život lidí

● popíše rozčlenění soudobého světa na civilizační
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sféry a civilizace, charakterizuje základní světová
náboženství

● vysvětlí, s jakými konflikty a problémy se potýká
soudobý svět, jak jsou řešeny, debatuje o jejich
možných perspektivách

● objasní postavení České republiky v Evropě a v
soudobém světě

● charakterizuje soudobé cíle EU a posoudí její
politiku

● popíše funkci a činnost OSN a NATO
● vysvětlí zapojení ČR do mezinárodních struktur a
podíl ČR na jejich aktivitách

● uvede příklady projevů globalizace a debatuje o
jejích důsledcích

● vysvětlí, s jakými konflikty a problémy se potýká
soudobý svět, jak jsou řešeny, debatuje o jejich
možných perspektivách

● uvede významné mezníky a osobnosti v historii
československé a české armády

● objasní tradice české armády
průřezová témata
Občan v demokratické společnosti Člověk a
životní prostředí
Člověk a svět práce
Informační a komunikační technologie

6.2.2. Občanská nauka

Cílem předmětu je připravit žáky na aktivní občanský život v demokratické společnosti. Pozitivně
ovlivňovat hodnoty žáků tak, aby se mohli stát slušnými, aktivními občany demokratického státu.
V kapitole Osobnost člověka je učivo zaměřeno na poznávání psychické stránky člověka. Žák bude
znát možné způsoby rozlišování typů osobnosti, bude znát stádia vývoje lidské psychiky, bude si
uvědomovat význam vzdělání pro život. Výuka směřuje k tomu, aby byl žák vybaven základními
dovednostmi a sociálními návyky pro styk s lidmi.
V kapitole Člověk v lidském společenství je kladen důraz na to, aby se žák orientoval v životě
v dnešní společnosti, byl seznámen s problémy a riziky společnosti a uměl jim předcházet.
V části Člověk v politickém a právním systému směřuje výuka k tomu, žák věděl, co je demokracie,
občanská společnost a uměl prakticky objasnit, co je politika. Měl by hlouběji porozumět politice
a získat dovednosti potřebné k tomu, aby jako řadový občan dokázal komunální nebo i vrcholovou
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politiku ovlivňovat. Žák bude směřován k tomu, aby rozuměl, na jakém základě vznikají rozdílné
názory lidí na politiku a věděl, jaké jsou možnosti obrany před zneužíváním politické moci. Výuka je
dále zaměřena na rozvíjení schopnosti žáka rozlišovat záležitosti veřejného života, umět vysvětlit
rozdíl mezi demokratickou a nedemokratickou vládou a dokázat využít svých znalostí k posuzování
událostí. Dále je kladen důraz na to, aby se žák řídil zákony, věděl, co je právní stát a měl představu
o principech občanského práva. Žák bude znát zásady soudní moci v demokratickém státě, bude
poučen o občanskoprávním řízení a uvědomí si rovněž právní vztahy mezi členy rodiny.
Celá čtvrtá část Člověk a svět (praktická filozofie) je věnována tomu, aby žák ovládal vybraný
pojmový filozofický aparát, dovedl filozoficky přemýšlet o jevech, s nimiž se v životě setkává, a byl
schopen diskutovat o filozofických otázkách.
Žák získá kritické stanovisko ke světu a uvědomí si, že je za své názory odpovědný ostatním lidem.
V kapitole Ekonomie praktického života bude žák seznámen s praktickými každodenními
ekonomickými problémy dnešní rodiny a bude zvládat různé způsoby jejich řešení.
Předmět občanská nauka má výchovný charakter, není tedy předmětem naukovým. Obecným cílem
předmětu je přispět k přípravě žáků život v demokratické společnosti a pomoci jim porozumět
složitému světu. Občanská nauka má žáky vést k osobní odpovědnosti a ke kritickému myšlení jako
základu pro uvážlivé jednání v životě. Při výuce bude využita audiovizuální technika (video,
dataprojektor, DVD, internet), bude aplikována metoda výkladu a skupinové práce. Součástí mohou
být také exkurze, návštěvy muzea. Další strategií by měla být práce s verbálními a ikonickými texty.
Základem této strategie je kromě rozboru i komunikace a diskuze.
Kritériem hodnocení bude známka vytvořená na základě zkoušení (písemné a ústní) a písemných
esejí. Hodnocena bude hloubka žákova porozumění společenským jevům a procesům, schopnost
používat poznatky při praktickém řešení různých problémů, kriticky myslet a diskutovat a pracovat
s verbálními a ikonickými texty.
Učební plán předmětu
Ročník

III

IV

Dotace

1

1

povinný

povinný

Povinnost
(skupina)

3. ročník - dotace: 1, povinný
Osobnost člověka
výsledky vzdělávání

● objasní, co je duševní stránka člověka
● dovede rozlišit temperamentové typy a charakter
člověka

● charakterizuje jednotlivá období lidského života

8
učivo

- člověk z pohledu psychologie
- základní psychologické přístupy k člověku

osobnost (typologie osobnosti, etapy vývoje
lidského jedince)
- paměť a učení komunikace
- zvládání konfliktů
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průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Člověk a svět práce
Informační a komunikační technologie
Člověk v lidském společenství

8

výsledky vzdělávání

učivo

● charakterizuje současnou českou společnost, její
etnické a sociální složení

● objasní význam solidarity a dobrých vztahů v
komunitě

● debatuje o pozitivech i problémech

- stratifikace společnosti
- sociální role, sociální učení, sociální normy kultura
- problematika masové kultury problémy
společnosti
- sociálně nežádoucí jevy

multikulturního soužití, objasní příčiny migrace
lidí

● popíše sociální nerovnost a chudobu ve vyspělých
demokraciích, uvede postupy, jimiž lze do jisté
míry řešit sociální

● objasní způsoby ovlivňování veřejnosti
● vysvětlí význam péče o kulturní hodnoty, význam
vědy a umění

● posoudí, kdy je v praktickém životě rovnost
pohlaví porušována

● objasní postupy vhodného jednání, stane-li se
obětí nebo svědkem jednání, jako je šikana,
lichva, korupce, násilí, vydírání atp.

● objasní postavení církví a věřících v ČR; vysvětlí,
čím jsou nebezpečné některé náboženské sekty a
náboženský
fundamentalismus

● vysvětlí, jaké projevy je možné nazvat politickým
radikalismem, nebo politickým extremismem

● vysvětlí, proč je nepřijatelné propagovat hnutí
omezující práva a svobody jiných lidí

● dovede kriticky přistupovat k mediálním
obsahům a pozitivně využívat nabídky masových
médií
průřezová témata
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Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Informační a komunikační technologie
Člověk v politickém a právním systému

16

výsledky vzdělávání

učivo

● charakterizuje demokracii a objasní, jak funguje a

- podstata státu
- formy politických systémů
- demokracie
- Ústava ČR
- Listina základních práv a svobod
- politické strany a volební sytém
- obecní a krajská samospráva
- systém soudů v ČR
- občanské právo, rodinné právo, pracovní právo,

jaké má problémy (korupce, kriminalita,…)

● objasní význam práv a svobod, které jsou
zakotveny v českých zákonech, a popíše způsoby,
jak lze ohrožená lidská práva obhajovat

● charakterizuje současný český politický systém,
objasní funkci politických stran a svobodných
voleb

● uvede příklady funkcí obecní a krajské
samosprávy

● uvede příklady občanské aktivity ve svém regionu,
vysvětlí, co se rozumí občanskou společností;
debatuje o vlastnostech, které by měl mít občan
demokratického státu

● vysvětlí pojem právo, právní stát, uvede příklady
právní ochrany a právních vztahů

trestní právo
- kriminalita páchaná na dětech a mladistvých,
kriminalita páchaná mladistvými
- notáři, advokáti a soudci
- Mezinárodní humanitární právo - účel a jeho
postavení v právním řádu ČR

● popíše soustavu soudů v ČR a činnost policie,
soudů, advokacie a notářství

● vysvětlí, kdy je člověk způsobilý k právním
úkonům a má trestní odpovědnost

● popíše, jaké závazky vyplývají z běžných smluv, a
na příkladu ukáže možné důsledky vyplývající z
neznalosti smlouvy včetně jejich všeobecných
podmínek

● popíše práva a povinnosti mezi dětmi a rodiči,
mezi manželi; popíše, kde může o této oblasti
hledat informace nebo získat pomoc při řešení
svých problémů

● popíše, co má obsahovat pracovní smlouva a
vysvětlí práva a povinnosti zaměstnance

● objasní postupy vhodného jednání, stane-li se
obětí nebo svědkem jednání, jako je šikana,
lichva, korupce, násilí, vydírání atp.

● zná účel a postavení Mezinárodního
humanitárního práva v právním řádu ČR

● umí popsat základní zásady MHP, zná základní
pojmy MHP
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průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Informační a komunikační technologie
4. ročník - dotace: 1, povinný
Člověk a svět

25
výsledky vzdělávání

učivo

● vysvětlí, jaké otázky řeší filozofie, filozofická etika
● dovede používat vybraný pojmový aparát, který
byl součástí učiva

● dovede pracovat s jemu obsahově a formálně
dostupnými texty

- základní filozofické otázky
- nejrozšířenější filozofické směry
- vybrané filozofické problémy (prostor a čas,

pravda, poznání, svoboda)
- vybrané problémy etiky (smysl života, profesní
etika)

● debatuje o praktických filozofických a etických
otázkách (ze života kolem sebe, z kauz
známých z médií, z krásné literatury a
jiných druhů umění)

● vysvětlí, proč jsou lidé za své názory, postoje a
jednání odpovědni jiným lidem
průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Informační a komunikační technologie
Ekonomie praktického života
výsledky vzdělávání

4
učivo
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● rozliší pravidelné a nepravidelné příjmy a výdaje a - rodinný rozpočet
na základě toho sestaví rozpočet domácnosti
- spoření domácností
● navrhne, jak řešit schodkový rozpočet a jak naložit
s přebytkovým rozpočtem domácnosti

úvěry a hypotéky práva
spotřebitele

● navrhne způsoby, jak využít volné finanční
prostředky, a vybere nejvýhodnější finanční
produkt pro jejich investování

● vybere

nejvýhodnější úvěrový
produkt,zdůvodní své rozhodnutí a posoudí
způsoby zajištění úvěru a vysvětlí, jak se
vyvarovat předlužení

● dovede posoudit služby nabízené peněžními

ústavy a jinými subjekty a jejich možná rizika

●

dovede hájit své spotřebitelské zájmy, např.
podáním reklamace
průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Člověk a svět práce
Informační a komunikační technologie

6.3. Přírodovědné vzdělávání
Výuka přírodních věd přispívá k hlubšímu a komplexnímu pochopení přírodních jevů a zákonů, k
formování žádoucích vztahů k přírodnímu prostředí a umožňuje žákům proniknout do dějů, které
probíhají v živé i neživé přírodě. Přírodovědné vzdělávání nemůže být nahrazeno pouhou znalostí
vybraných faktů, pojmů a procesů.
Cílem přírodovědného vzdělávání je především naučit žáky využívat přírodovědných poznatků v
profesním i občanském životě, klást si otázky o okolním světě a vyhledávat k nim relevantní, na
důkazech založené odpovědi.
Nároky jednotlivých oborů vzdělání na přírodovědné vzdělávání a jeho součásti jsou rozdílné.
Z toho důvodu byly zpracovány varianty přírodovědného vzdělání. Škola si zvolí variantu fyzikálního a
chemického vzdělávání minimálně na úrovni uvedené v poznámkách k rámcovému rozvržení obsahu
vzdělávání (může si tedy zvolit i variantu s vyššími nároky na příslušné vzdělávání).
Fyzikální vzdělávání je vypracováno ve třech variantách. Varianta A je určena pro obory s vysokými,
varianta B se středními a varianta C s nižšími nároky na fyzikální vzdělávání.
Chemické vzdělávání je vypracováno ve dvou variantách. Varianta A je určena pro obory s vyššími
nároky na chemické vzdělávání, varianta B pro obory s nižšími nároky.
Biologické a ekologické vzdělávání je vypracováno pouze v jedné variantě.
Přírodovědné vzdělávání může škola realizovat buď v samostatných vyučovacích předmětech, nebo
integrovaně v závislosti na charakteru oboru a podmínkách školy.
Vyučování směřuje k tomu, aby žáci uměli:
− využívat přírodovědných poznatků a dovedností v praktickém životě ve všech situacích, které
souvisejí s přírodovědnou oblastí;
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− logicky uvažovat, analyzovat a řešit jednoduché přírodovědné problémy;
− pozorovat a zkoumat přírodu, provádět experimenty a měření, zpracovávat a vyhodnocovat získané
údaje;
− komunikovat, vyhledávat a interpretovat přírodovědné informace a zaujímat k nim stanovisko,
využívat získané informace v diskusi k přírodovědné a odborné tematice;
− porozumět základním ekologickým souvislostem a postavení člověka v přírodě a zdůvodnit
nezbytnost udržitelného rozvoje;
− posoudit chemické látky z hlediska nebezpečnosti a vlivu na živé organismy.
V afektivní oblasti směřuje přírodovědné vzdělávání k tomu, aby žáci získali:
− mo vaci přispět k dodržování zásad udržitelného rozvoje v občanském životě i odborné pracovní
činnosti;
− pozi vní postoj k přírodě;
− mo vaci k celoživotnímu vzdělávání v přírodovědné oblasti.
6.3.1. Fyzika
Učební plán předmětu
Ročník

I

II

Dotace

2

2

povinný

povinný

Povinnost
(skupina)

1. ročník - dotace: 2, povinný
Úvod

4
výsledky vzdělávání

učivo
- fyzikální veličiny a jejich jednotky, soustava SI,
měření fyzikálních veličin

Mechanika hmotných bodů
výsledky vzdělávání

20
učivo
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● rozliší pohyby podle trajektorie a změny rychlosti Kinematika
- vztažná soustava, pohyb rovnoměrný přímočarý,
● řeší úlohy o pohybech s využitím vztahů mezi
kinematickými veličinami

● použije Newtonovy pohybové zákony v

pohyb rovnoměrně zrychlený a zpomalený
přímočarý, rovnoměrný pohyb hmotného bodu po
kružnici, skládání pohybů

jednoduchých úlohách o pohybech

●
●
●
●

Dynamika
určí síly, které v přírodě a v technických zařízeních - vzájemná silová působení těles, Newtonovy
pohybové zákony, hybnost těles a impuls síly, zákon
působí na tělesa
zachování hybnosti, inerciální a neinerciální vztažná
vypočítá mechanickou práci a energii při pohybu
soustava
tělesa působením stálé síly
Mechanická práce a energie
určí výkon a účinnost při konání práce
- mechanická práce stálé síly, energie kinetická a
potenciální (tíhová), zákon zachování energie a
analyzuje jednoduché děje s využitím zákona
zákon zachování mechanické energie, výkon a
zachování mechanické energie
účinnost

Gravitační pole

10
výsledky vzdělávání

● popíše základní druhy pohybu v gravitačním poli

učivo

- Newtonův gravitační zákon, gravitační

pole,gravitační a tíhové pole Země
- pohyb těles v homogenním tíhovém poli
- Keplerovy zákony, sluneční soustava
Mechanika tekutin
výsledky vzdělávání

● vysvětlí změny tlaku v proudící tekutině
● popíše vlastnosti látek z hlediska jejich částicové
stavby

● aplikuje Pascalův a Archimédův zákon při řešení
úloh na tlakové síly v tekutinách

16
učivo
Mechanika kapalin a plynů
- vlastnosti tekutin, ideální kapalina
- tlak v kapalinách, Pascalův zákon
- Archimédův zákon, plování těles
- rovnice kontinuity a Bernoulliho
- odpor prostředí

Molekulová fyzika a termika
výsledky vzdělávání

20
učivo
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Termodynamika
- termodynamická soustava a její rovnovážný stav ,
● změří teplotu v Celsiově teplotní stupnici a vyjádří
termodynamická teplota
ji jako termodynamickou teplotu
- vnitřní energie, práce, teplo - změny vnitřní
energie tělesa, kalorimetrická rovnice, první
● popíše vlastnosti látek z hlediska jejich částicové
termodynamický zákon
stavby

● uvede příklady potvrzující kinetickou teorii látek

● vysvětlí pojem vnitřní energie soustavy (tělesa) a Struktura a vlastnosti plynů
způsoby její změny
- ideální plyn, teplota a tlak ideálního plynu z
hlediska molekulové fyziky, stavové rovnice
● řeší jednoduché případy tepelné výměny pomocí
kalorimetrické rovnice

● řeší úlohy na děje v plynech s použitím stavové
rovnice pro ideální plyn

● vysvětlí mechanické vlastností těles z hlediska

ideálního plynu
- práce plynu - práce plynu při stálém a proměnném
tlaku, kruhový děj a jeho účinnost, druhý
termodynamický zákon
Struktura a vlastnosti pevných látek

struktury pevných látek

- krystalová mřížka a její poruchy, typy vazeb,
deformace pevného tělesa, Hookův zákon, teplotní
roztažnost pevných těles

● popíše příklady deformací pevných těles
jednoduchého tvaru a řeší úlohy na Hookův zákon

-

● popíše přeměny skupenství látek a jejich význam v Struktura a vlastnosti kapalin
přírodě a v technické praxi

- povrchová vrstva, povrchová síla, napětí,kapilarita,

● vysvětlí význam teplotní roztažnosti látek v
přírodě a v technické praxi a řeší úlohy na teplotní
délkovou roztažnost těles

teplotní a objemová roztažnost, změny skupenství
látek-skupenské změny

2. ročník - dotace: 2, povinný
Mechanické kmitání a vlnění
výsledky vzdělávání

20
učivo

Kmitání mechanického oscilátoru
- kmitavý pohyb, harmonický pohyb, kinematika
popíše nucené kmitání mechanického oscilátoru a
harmonického pohybu, časový diagram, dynamika
určí podmínky rezonance
vlastního kmitání mechanického oscilátoru,
nucené kmitání, rezonance
rozliší základní druhy mechanického vlnění a
popíše jejich šíření v látkovém prostředí
Mechanické vlnění
charakterizuje základní vlastnosti zvukového
- vlnění postupné: příčné a podélné, šíření vlny v
vlnění a zná jejich význam pro vnímání zvuku
prostoru, rovnice postupné vlny, interference
vlnění, stojaté vlnění, Huygensův princip, zvuk a
chápe negativní vliv hluku a zná způsoby ochrany
jeho vlastnosti, ochrana před nadměrným hlukem
sluchu

● popíše vlastní kmitání mechanického oscilátoru
●
●
●
●

Optika

20
výsledky vzdělávání

učivo
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● charakterizuje světlo jeho vlnovou délkou a
rychlostí v různých prostředích
● řeší úlohy na odraz a lom světla

Vlnové vlastnosti světla
- světlo jako elektromagnetické záření,
rádiové, infračervené,světlo, ultrafialové,
rentgenové, záření gama

záření

Jevy na rozhraní dvou prostředí
- odraz a lom světla, disperze, optické spektrum

● popíše význam různých druhů
elektromagnetického záření z hlediska

● působení na člověka a využití v praxi
● řeší úlohy na zobrazení zrcadly a čočkami
● popíše oko jako optický přístroj

Zobrazování optickými soustavami
- zobrazení na rovinném a kulovém
zrcadle,zobrazovací rovnice
- zobrazení tenkou čočkou, zobrazovací rovnice,
zobrazení okem

Fyzika mikrosvěta

14

výsledky vzdělávání

učivo

● objasní podstatu fotoelektrického jevu a jeho
praktické využití

● chápe základní myšlenku kvantové fyziky, tzn.

vlnové a částicové vlastnosti objektů mikrosvěta

● charakterizuje základní modely atomu
● popíše strukturu elektronového obalu atomu z

– základní pojmy kvantové fyziky model atomu,
spektrum atomu vodíku, laser
– nukleony, radioaktivita, jaderné záření,
elementární a základní částice
– zdroje jaderné energie, jaderný reaktor,
bezpečnostní a ekologická hlediska jaderné
energetiky

hlediska energie elektronu

● popíše stavbu atomového jádra a charakterizuje
základní nukleony

● vysvětlí podstatu radioaktivity a jaderného záření
a popíše způsoby ochrany před tímto zářením

● popíše štěpnou reakci jader uranu a její praktické
využití v energetice

● posoudí výhody a nevýhody způsobů, jimiž se
získává elektrická energie
6.3.2. Chemie
Učební plán předmětu
Ročník

I

Dotace

1

Povinnost
(skupina)

povinný

1. ročník - dotace: 1, povinný
Stavba a složení atomu
výsledky vzdělávání

6
učivo
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● charakterizuje základní modely atomu
● popíše strukturu elektronového obalu atomu
● popíše vznik chemické vazby
● popíše stavbu atomového jádra a charakterizuje

-

stavba a popis atomu,
elektrony, elektronový obal, chemická vazba
periodický zákon a PSP
jádro atomu, radioaktivita, jaderné reakce

základní nukleony

● vysvětlí podstatu radioaktivity a jaderného záření
a popíše způsoby ochrany před tímto zářením

● popíše štěpnou reakci jader uranu a její praktické
využití
Chemické látky a směsi

4

výsledky vzdělávání

učivo

● rozlišuje pojmy prvek, sloučenina a používá je ve - chemicky čisté látky
správných souvislostech
- směsi a jejich dělení
● popíše základní metody oddělování složek ze - roztoky a jejich složení
směsí a jejich využití v praxi

● provádí jednoduché chemické výpočty, které lze
využít v odborné praxi
Významné chemické látky v praxi

20

výsledky vzdělávání

● zná názvy a značky vybraných chemických prvků
● dokáže zapsat vzorec a název jednoduché
sloučeniny

● umí využívat oxidační čísla atomů prvků při
odvozování vzorců a názvů sloučenin

učivo

- chemické názvosloví vybraných anorganických
-

● vysvětlí podstatu chemických reakcí a zapíše jednoduchou chemickou reakci chemickou rovnicí
● rozliší protolytické a redoxní reakce
● charakterizuje vybrané prvky a anorganické

sloučenin
chemické reakce
oxidačně – redukční reakce v praxi, elektrolýza,
řada kovů
protolytické reakce v praxi, neutralizace
kovy a polokovy v praxi
kyseliny a hydroxidy v praxi
významné soli v praxi

sloučeniny a zhodnotí jejich využití v odborné
praxi a v běžném životě
Chemie a životní prostředí
výsledky vzdělávání

5
učivo

● dokáže porovnat fyzikální a chemické vlastnosti - chemické látky a chemické přípravky z hlediska
různých látek

● posoudí vybrané prvky a sloučeniny z hlediska

bezpečnosti a hygieny práce- nebezpečné
chemické látky a směsi a jejich značení

vlivů na zdraví a životní prostředí
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6.3.3. Biologie

Biologie jako věda o životě poskytuje ve svém předmětu vedle vzdělávacích i možnosti výchovného
působení na žáka. Tuto skutečnost je nutno v rámci výuky respektovat a využívat všech prvků, jež se
nabízejí , a to počínaje zdravotní výchovou a ekologickou výchovou konče. Pro rozumový vývoj žáků
poskytuje soustavu základních informací, navazujících na poznatky osvojené žáky zejména v rámci
přírodopisu na základní škole. Žákům je zpřístupňována nejen soustava základních biologických
pojmů v jejich přirozených, především vývojových souvislostech, ale zejména zákonitosti mezi jevy.
Osvojení biologických poznatků a zákonitostí má žáka vést k logickému , tvořivému myšlení a k získání
dovedností a návyků zacházet s rozmanitostí logicko - myšlenkových postupů, jejichž východiska jsou
v mnohostranných vztazích, pro biologii zvláště typických.
Učební plán předmětu
Ročník

II

Dotace

1

Povinnost
(skupina)

povinný

2. ročník - dotace: 1, povinný
biologie člověka

30

výsledky vzdělávání

● vyjádří vlastními slovy základní
vlastnosti živých soustav

● popíše buňku jako základní

stavební a funkční jednotku života

● vysvětlí rozdíl mezi prokaryotickou
a eukaryotickou buňkou

● charakterizuje rostlinnou a

živočišnou buňku a uvede rozdíly

● uvede základní skupiny organismů
a porovná je

● popíše stavbu lidského těla a
vysvětlí funkci

● orgánů a orgánových soustav
● vysvětlí význam zdravé výživy a

uvede principy zdravého životního
stylu

učivo

-

původ a vývoj člověka
tkáně
soustava kosterní
soustava svalová
soustava oběhová
soustava dýchací
soustava trávicí
soustava vylučovací
soustava kožní
soustava hormonální
soustava nervová
smyslová ústrojí
pohlavní soustava muže
pohlavní soustava ženy
individuální
vývoj
narozením, po narození)

člověka

(před

● uvede příklady bakteriálních,

virových a jiných onemocnění a
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možnosti prevence
průřezová témata
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
genetika

2
výsledky vzdělávání

● objasní význam genetiky

učivo

- molekulární základy dědičnosti
- dědičnost mnohobuněčného organismu
průřezová témata

Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce

6.4. Matematické vzdělávání
Obecným cílem matematického vzdělávání je výchova přemýšlivého člověka, který bude umět
používat matematiku v různých životních situacích (v dalším studiu, v odborné složce vzdělávání, v
osobním životě, budoucím zaměstnání, volném čase apod.). Pomáhá rozvoji myšlení, usuzování a učí
věcné argumentaci a tím přispívá k vytváření předpokladu důležitých pro technicky zaměřené
studium. Těžiště výuky matematiky v technickém lyceu spočívá v řešení úloh a problémů a v rozvíjení
schopnosti aplikovat matematické vědomosti a postupy v technických disciplínách.

6.4.1. Matematika

Matematické vzdělávání má v odborném školství kromě funkce všeobecně vzdělávací ještě funkci
průpravnou pro odbornou složku vzdělávání.
Obecným cílem matematického vzdělávání je výchova přemýšlivého člověka, který bude umět
používat matematiku v různých životních situacích (v odborné složce vzdělávání, v dalším studiu, v
osobním životě, budoucím zaměstnání, volném čase apod.).
Uvedené výsledky vzdělávání a učivo představují v odborném školství základ matematického
vzdělávání pro daný stupeň vzdělání. V oborech vzdělání se zvýšenými nároky na matematické
vzdělávání rozšíří škola ve svém školním vzdělávacím programu matematické vzdělávání v souvislosti
s potřebami odborného vzdělávání zejména o:
− operace s komplexními čísly a řešení kvadratických rovnic v množině C;
− řešení aplikačních úloh s využitím funkcí, posloupností a trigonometrie;
− analytickou geometrii kuželoseček.
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Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
− využívat matematických vědomostí a dovedností v praktickém životě: při řešení běžných situací
vyžadujících efektivní způsoby výpočtu a poznatků o geometrických útvarech;
− aplikovat matematické poznatky a postupy v odborné složce vzdělávání;
− matema zovat reálné situace, pracovat s matema ckým modelem a vyhodno t výsledek řešení
vzhledem k realitě;
− zkoumat a řešit problémy včetně diskuse výsledků jejich řešení;
− číst s porozuměním matematický text, vyhodnotit informace získané z různých zdrojů – grafů,
diagramů, tabulek a internetu, přesně se matematicky vyjadřovat;
− používat pomůcky: odbornou literaturu, internet, PC, kalkulátor, rýsovací potřeby.
V afektivní oblasti směřuje matematické vzdělávání k tomu, aby žáci získali:
− pozi vní postoj k matema ce a zájem o ni a její aplikace;
− mo vaci k celoživotnímu vzdělávání;
− důvěru ve vlastní schopnosti a preciznost při práci.

Učební plán předmětu
Ročník

I

II

III

IV

Dotace

4

4

4

4

povinný

povinný

povinný

povinný

Povinnost
(skupina)

1. ročník - dotace: 4, povinný
20

Operace s čísly
výsledky vzdělávání

● provádí aritmetické operace v R
● používá různé zápisy reálného čísla
● znázorní reálné číslo nebo jeho aproximace na
číselné ose

● používá absolutní hodnotu a chápe její
geometrický význam

● porovnává reálná čísla, určí vztahy mezi reálnými
čísly

● zapíše a znázorní interval
● provádí, znázorní a zapíše operace s intervaly
(sjednocení, průnik)

učivo
Téma 1:
- číselný obor R
- aritmetické operace v číselných oborech R - různé
zápisy reálného čísla
- reálná čísla a jejich vlastnosti
- absolutní hodnota reálného čísla
- intervaly jako číselné množiny
- operace s číselnými množinami (sjednocení,
průnik)
- užití procentového počtu
- mocniny s exponentem přirozeným, celým a
racionálním
- odmocniny
- slovní úlohy
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● řeší praktické úlohy za použití trojčlenky,
procentového počtu a poměru ve vztahu k
danému oboru vzdělání

● provádí operace s mocninami a odmocninami
● řeší praktické úkoly s mocninami s racionálním
exponentem a odmocninami

● při řešení úloh účelně využívá digitální
technologie a zdroje informací
průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Informační a komunikační technologie
Základní poznatky o výrocích

10

výsledky vzdělávání

učivo
Téma 2:
- Výroky, kvantifikátory, operace s výroky
- Složené výroky, slovní úlohy

● používá výrokovou logiku, tvoří tabulku
pravdivostních hodnot

● řeší slovní úlohy a reálné situace

průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Informační a komunikační technologie
20

Číselné a algebraické výrazy
výsledky vzdělávání

učivo

Téma 3:
stupeň mnohočlenu
- číselné výrazy
- algebraické výrazy
● provádí operace s mnohočleny, lomenými výrazy,
- mnohočleny, lomené výrazy, výrazy s mocninami a
výrazy obsahujícími mocniny a odmocniny
odmocninami
● provádí umocnění dvojčlenu pomocí vzorců
- definiční obor algebraického výrazu
- slovní úlohy
● rozkládá mnohočleny na součin

● používá pojem člen, koeficient, stupeň členu,

● určí definiční obor výrazu
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● sestaví výraz na základě zadání
● modeluje jednoduché reálné situace užitím výrazů
zejména ve vztahu k danému oboru vzdělání

● interpretuje výraz s proměnnými zejména ve
vztahu k danému oboru vzdělávání

● při řešení úloh účelně využívá digitální
technologie a zdroje informací
průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Informační a komunikační technologie

Nejčastější funkční závislosti

18

výsledky vzdělávání

učivo

● rozlišuje jednotlivé druhy funkcí, načrtne jejich
grafy a určí jejich vlastnosti

● vysvětlí pojem funkce, definiční obor a obor
hodnot

Téma 4:
- Pojem funkce, definiční obor, obor hodnot,graf
funkce
- Lineární funkce
- Kvadratická funkce

● popíše vlastnosti lineární a kvadratické funkce
● umí zadat lineární a kvadratickou funkci, graficky
je znázorňuje
průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
Informační a komunikační technologie
Řešení rovnic a nerovnic
výsledky vzdělávání

50
učivo
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● rozliší úpravy rovnic na ekvivalentní a
neekvivalentní

● určí definiční obor rovnice a nerovnice
● řeší lineární rovnice, nerovnice a jejich soustavy,
včetně grafického znázornění

● řeší kvadratické rovnice, nerovnice včetně
grafického znázornění

● řeší rovnice s neznámou ve jmenovateli
● řeší rovnice v součinovém a podílovém tvaru

Téma 5:
- lineární rovnice
- lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli,
vyjádření neznámé ze vzorce
- lineární nerovnice, nerovnice v součinovém a
podílovém tvaru
- soustavy lineárních rovnic
- kvadratická rovnice (neúplná a úplná) a rovnice
vedoucí k řešení kvadratické rovnice
- vztahy mezi kořeny a koeficienty, rozklad
kvadratického trojčlenu - Kvadratické nerovnice
- soustavy rovnic vedoucí ke kvadratické rovnici
- lineární rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou
- kvadratické rovnice a nerovnice s absolutní
hodnotou
- soustavy nerovnic s jednou neznámou
- grafické řešení rovnic, nerovnic a jejich soustav

průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Informační a komunikační technologie
Užití rovnic a soustav rovnic při řešení slovních úloh

10

výsledky vzdělávání

učivo

● řeší praktické úlohy s využitím procentového
počtu

Téma 6:
- Užití rovnic a soustav rovnic při řešení slovních úloh

● převádí jednoduché reálné situace do

matematických struktur, pracuje s matematickým
modelem a výsledek
vyhodnotí vzhledem k realitě

● používá řešení rovnic a jejich soustav při řešení
úloh z technické praxe
průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Informační a komunikační technologie
2. ročník - dotace: 4, povinný
Další elementární funkce
výsledky vzdělávání

45
učivo
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Téma 7:
- Základní vlastnosti funkcí funkce monotonní,
grafy a určí jejich vlastnosti
prostá, omezená, sudá, lichá, periodická, extrémy
● definuje logaritmus, používá pravidla pro počítání
funkce, funkce inverzní
s logaritmy, zná dekadický a přirozený
- Lineární funkce s absolutní hodnotou
logaritmus, používá kalkulátor
- Kvadratická funkce s absolutní hodnotou
● řeší exponenciální a logaritmické rovnice, určí - Lineární lomená funkce
definiční obor logaritmu
- Mocninné funkce
- Exponenciální a logaritmická funkce
● používá grafy k řešení exponenciálních a
- Logaritmus čísla, přirozený a dekadický logaritmus
logaritmických nerovnic
věty o logaritmování
- Exponenciální a logaritmické rovnice

● rozlišuje jednotlivé druhy funkcí, načrtne jejich

průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
Informační a komunikační technologie
Goniometrie a trigonometrie

36

výsledky vzdělávání

učivo

● užívá pojmy: orientovaný úhel, velikost úhlu
● určí velikost úhlu ve stupních a v obloukové míře
a jejich převody

● graficky znázorní goniometrické funkce v oboru
reálných čísel

● určí definiční obor a obor hodnot
goniometrických funkcí, určí jejich vlastnosti
včetně monotonie a extrémů

● s použitím goniometrických funkcí určí ze

Téma 8:
- orientovaný úhel
- goniometrické funkce
- věta sinová a kosinová
- goniometrické rovnice
- využití goniometrických funkcí k určení stran a úhlů
v trojúhelníku
- úprava výrazů obsahujících goniometrické funkce
- sinová a kosinová věta
- trigonometrie v praxi

zadaných údajů velikost stran a úhlů v
pravoúhlém a obecném trojúhelníku

● používá vlastností a vztahů goniometrických
funkcí při řešení goniometrických rovnic

● používá vlastností a vztahů goniometrických
funkcí k řešení vztahů v rovinných i prostorových
útvarech

● při řešení úloh účelně využívá digitální
technologie a zdroje informací
průřezová témata
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Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Informační a komunikační technologie
Planimetrie

28
výsledky vzdělávání

učivo

Téma 9:
odchylka dvou přímek, vzdálenost bodu od
- planimetrické pojmy
přímky, vzdálenost dvou rovnoběžek, úsečka a její - polohové vztahy rovinných útvarů
délka
- metrické vlastnosti rovinných útvarů
- Euklidovy věty
užívá jednotky délky a obsahu, provádí převody
- množiny bodů dané vlastnosti
jednotek délky a obsahu
- rovinné útvary: kružnice, kruh a jejich části,
řeší úlohy na polohové a metrické vlastnosti
mnohoúhelníky, pravidelné mnohoúhelníky,
rovinných útvarů zejména ve vztahu k danému
složené útvary, konvexní a nekonvexní útvary
oboru vzdělání
- trojúhelník a čtyřúhelník (strana, vnitřní a vnější
užívá věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků v
úhly, výšky, ortocentrum, těžnice, těžiště, střední
početních i konstrukčních úlohách
příčky, kružnice opsaná a vepsaná)
- shodná zobrazení rovině, jejich vlastnosti a jejich
graficky rozdělí úsečku v daném poměru
uplatnění
graficky změní velikost úsečky v daném poměru
- podobná zobrazení v rovině, jejich vlastnosti a
jejich uplatnění
využívá poznatky o množinách všech bodů dané
- shodnost a podobnost
vlastnosti v konstrukčních úlohách

● užívá pojmy a vztahy: bod, přímka, rovina,

●
●

●
●
●
●

● popíše rovinné útvary, určí jejich obvod a obsah
● při řešení úloh účelně využívá digitální technologie
a zdroje informací
průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
Stereometrie

19
výsledky vzdělávání

učivo

● určuje vzájemnou polohu bodů a přímek, bodů a Téma 10:
roviny, dvou přímek, přímky a roviny, dvou rovin - polohové vztahy prostorových útvarů
● určí odchylku dvou přímek, přímky a roviny, dvou - metrické vlastnosti prostorových útvarů
- tělesa a jejich sítě
rovin
- složená tělesa
● určuje vzdálenost bodů, přímek a rovin
- výpočet povrchu, objemu těles, složených těles
● charakterizuje tělesa: komolý jehlan a kužel,
koule a její části

● určí povrch a objem tělesa včetně složeného
tělesa s využitím funkčních vztahů a
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trigonometrie

● využívá sítě tělesa při výpočtu povrchu a objemu
tělesa

● aplikuje poznatky o tělesech v praktických
úlohách, zejména ve vztahu k danému oboru
vzdělání

● užívá a převádí jednotky objemu
● při řešení úloh účelně využívá digitální
technologie a zdroje informací
průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
3. ročník - dotace: 4, povinný
Kombinatorika

28
výsledky vzdělávání

učivo

● řeší jednoduché kombinatorické úlohy úvahou
(používá základní kombinatorická pravidla)

● užívá vztahy pro počet variací, permutací a
kombinací

● počítá s faktoriály a kombinačními čísly

Téma 11:
- faktoriál
- variace, permutace a kombinace bez opakování
- variace s opakováním
- počítání s faktoriály a kombinačními čísly
- slovní úlohy

● užívá poznatků z kombinatoriky při řešení úloh v
reálných situacích

● při řešení úloh účelně využívá digitální
technologie a zdroje informací
průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Informační a komunikační technologie
Pravděpodobnost v praktických úlohách
výsledky vzdělávání

28
učivo

● užívá pojmy: náhodný pokus, výsledek náhodného Téma 12:
pokusu, nezávislost jevů
- náhodný pokus, výsledek náhodného pokusu
- náhodný jev
● užívá pojmy: náhodný jev a jeho
- opačný jev, nemožný jev, jistý jev
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pravděpodobnost, výsledek náhodného pokusu,
opačný jev, nemožný jev, jistý jev, množina
výsledků náhodného pokusu

● určí pravděpodobnost náhodného jevu

-

množina výsledků náhodného pokusu
nezávislost jevů
výpočet pravděpodobnosti náhodného jevu
aplikační úlohy

● při řešení úloh účelně využívá digitální
technologie a zdroje informací
průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Informační a komunikační technologie
Statistika v praktických úlohách

26

výsledky vzdělávání

učivo

● užívá a vysvětlí pojmy: statistický soubor, rozsah Téma 13:
souboru, statistická jednotka, četnost, relativní - statistický soubor, jeho charakteristika
četnost, statistický znak, kvalitativní a
- četnost a relativní četnost znaku
kvantitativní, aritmetický průměr, hodnota
- charakteristiky polohy
znaku
- charakteristiky variability
- statistická data v grafech a tabulkách
● určí četnost a relativní četnost hodnoty znaku
- aplikační úlohy
● sestaví tabulku četností
● graficky znázorní rozdělení četností
● určí charakteristiky polohy (aritmetický průměr,
medián, modus, percentil)

● určí charakteristiky variability (rozptyl,
směrodatná odchylka)

● čte a vyhodnotí statistické údaje v tabulkách,
diagramech a grafech

● při řešení úloh účelně využívá digitální
technologie a zdroje informací
průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Informační a komunikační technologie
Analytická geometrie
výsledky vzdělávání

46
učivo
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Téma 14:
úsečky
- souřadnicový systém v rovině a prostoru, střed
úsečky, těžiště trojúhelníka, vzdálenost dvou
užívá pojmy: vektor a jeho umístění, souřadnice
bodů
bodu, vektoru a velikost vektoru
- vektor, souřadnice vektoru, velikost vektoru
provádí operace s vektory (součet vektorů,
- sčítání vektorů, násobení vektoru reálným číslem
násobek vektoru reálným číslem, skalární součin - graficky a početně, lineární závislost a nezávislost
vektorů)
vektorů
- skalární součin vektorů
užije grafickou interpretaci operací s vektory
- úhel dvou vektorů
určí velikost úhlu dvou vektorů
- vektorový součin, užití
užije vlastnosti kolmých a kolineárních vektorů
- parametrická rovnice přímky v rovině a prostoru,
polopřímka, úsečka, ostatní tvary rovnice přímky
určí parametrické vyjádření přímky, obecnou
v rovině
rovnici přímky a směrnicový tvar rovnice přímky
- vzájemná poloha bodů a přímek, odchylka přímek
v rovině
- parametrická a obecná rovnice roviny
určí polohové vztahy bodů a přímek v rovině a
- vzájemná poloha přímky a roviny, dvou rovin
aplikuje je v úlohách
- odchylka přímky a roviny, dvou rovin
určí metrické vlastnosti bodů a přímek v rovině a - kolmost a rovnoběžnost přímek a rovin
aplikuje je v úlohách
- vzdálenost bodu od přímky v rovině , prostoru
- vzdálenost bodu od roviny
při řešení úloh účelně využívá digitální
technologie a zdroje informací

● určí vzdálenost dvou bodů a souřadnice středu
●
●

●
●
●
●

●
●
●

průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
Informační a komunikační technologie
4. ročník - dotace: 4, povinný
Posloupnosti a finanční matematika
výsledky vzdělávání

50
učivo

● vysvětlí posloupnost jako zvláštní případ funkce
●
●
●
●

●

Téma 15:
- poznatky o posloupnostech
určí posloupnost: vzorcem pro n-tý člen, výčtem
- určení posloupnosti vzorcem pro n-tý člen a
prvků, graficky
rekurentně, graf posloupnosti
pozná aritmetickou posloupnost a určí její
- aritmetická posloupnost, užití
vlastnosti
- geometrická posloupnost, užití
- základy finanční matematiky (úrok, pravidelný
pozná geometrickou posloupnost a určí její
přírůstek, úbytek)
vlastnosti
- základní vlastnosti - posloupnost monotónní a
užívá poznatků o posloupnostech při řešení úloh v
omezená
reálných situacích, zejména ve vztahu k oboru
- limita posloupnosti
vzdělání
- nekonečná geometrická řada
používá pojmy finanční matematiky: změny cen
- slovní úlohy
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zboží, směna peněz, danění, úrok, úročení,
jednoduché úrokování, spoření, úvěry, splátky
úvěrů

- využití posloupností pro řešení úloh z praxe

● provádí výpočty finančních záležitostí; změny cen
zboží, směna peněz, danění, úrok, jednoduché
úrokování, spoření, úvěry, splátky úvěrů

● při řešení úloh účelně využívá digitální
technologie a zdroje informací
průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Informační a komunikační technologie
Prohlubování a systematizace učiva
výsledky vzdělávání

62
učivo
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● vnímá matematiku jako provázaný systém a
aparát pro další vědní disciplíny

● používá matematické metody v přírodovědných,
technických, ekonomických a dalších předmětech

● logicky analyzuje, řeší a diskutuje reálné situace
● používá získaných dovedností a znalostí v praxi i
osobním životě

● definuje matici jako určité schéma obsahující
prvky

Téma 16:
- Algebraické výrazy, algebraické rovnice a
nerovnice, soustavy
- Elementární funkce-vlastnosti, grafy, užití
analytické geometrie
- Exponenciální a logaritmická funkce, logaritmy,
exponenciální a logaritmické rovnice a nerovnice
- Goniometrické funkce, grafy, rovnice a nerovnice,
trigonometrie pravoúhlého a obecného
trojúhelníku
- Zkušební testy na maturitní zkoušku a na VŠ

● ovládá metody výpočtu determinantu do stupně
třetího

● užívá matic a determinantů při řešení soustav
lineárních rovnic

● řeší soustavy lineárních rovnic pomocí Gaussovy

eliminační metody a Cramerova pravidla, složitější
úlohy řeší prostřednictvím výpočetní techniky

● analyzuje a řeší technické a fyzikální problémy s
využitím funkčních vztahů

● analyzuje a řeší technické a fyzikální problémy a

uplatňuje v nich číselné a algebraické vztahy,
odhaduje výsledky numerických výpočtů, účelně
využívá výpočetní techniku

● používá řešení rovnic a jejich soustav při řešení
úloh z technické praxe

● analyzuje a řeší technické a fyzikální problémy a
uplatňuje v nich číselné a algebraické vztahy,
odhaduje výsledky numerických výpočtů, účelně
využívá výpočetní techniku
průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Informační a komunikační technologie
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6.5. Estetické vzdělávání
Přispívá především ke kultivaci osobnosti žáků v oblasti estetické, emociální a sociální. Formuje jejich
vztah k uměleckým hodnotám a umění, podílí se na rozvoji duchovního života. Realizuje se především
prostřednictvím literárního vzdělávání v předmětu český jazyk a literatura, v rámci výuky a dějepisu.
6.5.1. Český jazyk a literatura

Estetické vzdělávání významně přispívá ke kultivaci člověka, vychovává žáky ke kultivovanému
jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duchovního života. Má nadpředmětový charakter; při
tvorbě školních vzdělávacích programů je proto třeba dbát na to, aby prolínalo co největším počtem
vyučovacích předmětů.
Obecným cílem estetického vzdělávání je utvářet kladný vztah k materiálním a duchovním hodnotám,
snažit se přispívat k jejich tvorbě i ochraně. Vytvořený systém kulturních hodnot pomáhá formovat
postoje žáka a je obranou proti snadné manipulaci a intoleranci. Estetické vzdělávání se podílí rovněž
na rozvoji sociálních kompetencí žáků.
K dosažení tohoto cíle přispívá i jazykové vzdělávání v mateřském jazyce a naopak estetické
vzdělávání prohlubuje znalosti jazykové a kultivuje jazykový projev žáků.
Literární výchova kromě výchovy ke čtenářství, rozboru a interpretace uměleckých děl vede i k
celkovému přehledu o hlavních jevech a pilířích v české a světové literatuře. Poznání textu slouží
rovněž k vytváření rozmanitých komunikačních situací, v nichž probíhá dialog žáků s texty a učitelem i
mezi žáky navzájem.
Žáci jsou vedeni i k esteticky tvořivým aktivitám.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci:
− uplatňovali ve svém životním stylu estetická kritéria;
− chápali umění jako specifickou výpověď o skutečnosti;
− chápali význam umění pro člověka;
− správně formulovali a vyjadřovali své názory;
− přistupovali s tolerancí k estetickému cítění, vkusu a zájmu druhých lidí;
− podporovali hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a měli k nim vytvořen pozitivní
vztah;
− získali přehled o kulturním dění;
− uvědomovali si vliv prostředků masové komunikace na utváření kultury.
Učební plán předmětu
Ročník

I

II

III

IV

Dotace

2

2

3

2

povinný

povinný

povinný

povinný

Povinnost
(skupina)
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1. ročník - dotace: 2, povinný
Úvod do literární teorie

9

výsledky vzdělávání

učivo

● rozezná umělecký text od neuměleckého
● vystihne charakteristické znaky různých literárních

- základní literárněvědné pojmy literární
druhy a žánry

textů a rozdíly mezi nimi

● konkrétní literární díla klasifikuje podle základních
druhů a žánrů

● při rozboru textu uplatňuje znalosti z literární
teorie
průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Informační a komunikační technologie
Starověká literatura

11

výsledky vzdělávání

učivo

● zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých
směrů a příslušných historických období

- starověké mimoevropské civilizace
- antické základy evropské kultury

● zhodnotí význam daného autora i díla pro dobu, v
níž tvořil, pro příslušný umělecký směr i pro další
generace

● vyjádří vlastní prožitky z recepce daných
uměleckých děl
průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Informační a komunikační technologie
Středověká literatura
výsledky vzdělávání

15
učivo

● zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých - středověká evropská literatura
směrů a příslušných historických období
- středověká orientální literatura
● zhodnotí význam daného autora i díla pro dobu, - počátky našeho písemnictví (staroslověnská a
v níž tvořil, pro příslušný umělecký směr i pro
další generace

latinská kultura)
- literatura předhusitská a husitská

● vyjádří vlastní prožitky z recepce daných
uměleckých děl
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průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Informační a komunikační technologie
Humanismus a renesance v evropských zemích

10

výsledky vzdělávání

učivo

● zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých

- charakteristika doby, představitelé italské,

francouzské, anglické aj. renesance
- humanismus a renesance u nás (latinští a národní
● zhodnotí význam daného autora i díla pro dobu, v
humanisté)
níž tvořil, pro příslušný umělecký směr i pro další
generace
směrů a příslušných historických období

● vyjádří vlastní prožitky z recepce daných
uměleckých děl
průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Informační a komunikační technologie
Baroko, klasicismus a osvícenství

12

výsledky vzdělávání

učivo

● zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých
směrů a příslušných historických období

● zhodnotí význam daného autora i díla pro dobu, v

- baroko v evropských zemích
- baroko v českých zemích, J. A. Komenskýklasicismus a osvícenství v evropských zemích

níž tvořil, pro příslušný umělecký směr i pro další
generace

● vyjádří vlastní prožitky z recepce daných
uměleckých děl
průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Informační a komunikační technologie
Národní obrození v českých zemích
výsledky vzdělávání

● zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých

12
učivo

- 1. generace národního obrození (např.

směrů a příslušných historických období

Dobrovský)
● zhodnotí význam daného autora i díla pro dobu, v - 2. generace národního obrození (např.
níž tvořil, pro příslušný umělecký směr i pro další Jungmann)
generace

● vyjádří vlastní prožitky z recepce daných
uměleckých děl
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průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Informační a komunikační technologie
Práce s textem

1
výsledky vzdělávání

učivo

● zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých
směrů a příslušných historických období

- rozbor vybraných literárních textů v každém
časovém období

● vyjádří vlastní prožitky z recepce daných
uměleckých děl

● rozezná umělecký text od neuměleckého
● vystihne charakteristické znaky různých literárních
textů a rozdíly mezi nimi

● text interpretuje a debatuje o něm
● konkrétní literární díla klasifikuje podle základních
druhů a žánrů

● při rozboru textu uplatňuje znalosti z literární
teorie
průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Informační a komunikační technologie

2. ročník - dotace: 2, povinný
Preromantismus a romantismus v evropských
zemích

22

výsledky vzdělávání

učivo

● zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých
směrů a příslušných historických období

- romantismus v evropských literaturách
- romantismus v české literatuře, K.H.Mácha

● zhodnotí význam daného autora i díla pro dobu, v
níž tvořil, pro příslušný umělecký směr i pro další
generace

● vyjádří vlastní prožitky z recepce daných
uměleckých děl
průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Informační a komunikační technologie
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Realismus v evropské a české literatuře

22

výsledky vzdělávání

učivo

● zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých
směrů a příslušných historických období

● zhodnotí význam daného autora i díla pro dobu, v
níž tvořil, pro příslušný umělecký směr i pro další
generace

- počátky realismu
- realismus v české literatuře (Němcová,
Borovský)

- generace májovců
- generace ruchovců a lumírovců

● vyjádří vlastní prožitky z recepce daných
uměleckých děl

● rozezná umělecký text od neuměleckého
● vystihne charakteristické znaky různých literárních
textů a rozdíly mezi nimi

● text interpretuje a debatuje o něm
● konkrétní literární díla klasifikuje podle základních
druhů a žánrů

● při rozboru textu uplatňuje znalosti z literární
teorie
průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Informační a komunikační technologie
Kritický realismus a naturalismus v evropské
literatuře

10

výsledky vzdělávání

učivo

● zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých

- kritický realismus v anglické, francouzské aj.
literatuře

směrů a příslušných historických období

● zhodnotí význam daného autora i díla pro dobu, v
níž tvořil, pro příslušný umělecký směr i pro další
generace

- kritický realismus v české literatuře(venkovská,
městská, historická próza, realistické drama)

● vyjádří vlastní prožitky z recepce daných
uměleckých děl
průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Informační a komunikační technologie
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Světová a česká literární moderna

9

výsledky vzdělávání

učivo

● zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých
směrů a příslušných historických období

● zhodnotí význam daného autora i díla pro dobu, v

- nové umělecké směry prokletí básníci česká
literární moderna

níž tvořil, pro příslušný umělecký
směr i pro další generace

● vyjádří vlastní prožitky z recepce daných
uměleckých děl

● rozezná umělecký text od neuměleckého
● vystihne charakteristické znaky různých literárních
textů a rozdíly mezi nimi

● text interpretuje a debatuje o něm
● při rozboru textu uplatňuje znalosti z literární
teorie
průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Informační a komunikační technologie
Práce s textem

1
výsledky vzdělávání

učivo
- rozbor vybraných literárních textů, průběžně

● vyjádří vlastní prožitky z recepce daných
uměleckých děl

● rozezná umělecký text od neuměleckého
● vystihne charakteristické znaky různých
literárních textů a rozdíly mezi nimi

● text interpretuje a debatuje o něm
● při rozboru textu uplatňuje znalosti z literární
teorie
průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Informační a komunikační technologie
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3. ročník - dotace: 3, povinný
Česká literatura přelomu19. a 20. století

10

výsledky vzdělávání

učivo

● zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých

- generace buřičů

směrů a příslušných historických období

● zhodnotí význam daného autora i díla pro dobu, v
níž tvořil, pro příslušný umělecký směr i pro další
generace

● vyjádří vlastní prožitky z recepce daných
uměleckých děl
průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Informační a komunikační technologie
Světová literatura 1. pol. 20.století

26

výsledky vzdělávání

učivo

● zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých

- nové umělecké směry
směrů a příslušných historických období
- 1.světová válka ve světové literatuře
● zhodnotí význam daného autora i díla pro dobu, v - sociální problémy doby v literatuře
níž tvořil, pro příslušný umělecký směr i pro další - světová poezie ( Appolinaire)
generace

● vyjádří vlastní prožitky z recepce daných
uměleckých děl
průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Informační a komunikační technologie
Česká literatura meziválečného období

40

výsledky vzdělávání

učivo

● zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých
směrů a příslušných historických období

● zhodnotí význam daného autora i díla pro dobu, v
níž tvořil, pro příslušný umělecký směr i pro další
generace

- česká poezie (proletářská poezie, poetismus,

surrealismus, poezie katolické a spirituální
orientace)
- česká próza (odraz války, experimentální,
demokratický proud, sociální) - české drama 1.
pol. 20. století

● vyjádří vlastní prožitky z recepce daných
uměleckých děl
průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Informační a komunikační technologie
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Česká literatura za okupace

10

výsledky vzdělávání

učivo

● zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých

- poezie, próza, drama

směrů a příslušných historických období

● zhodnotí význam daného autora i díla pro dobu,
v níž tvořil, pro příslušný umělecký směr i pro
další generace
● vyjádří vlastní prožitky z recepce daných
uměleckých děl
průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Informační a komunikační technologie
Práce s textem

10
výsledky vzdělávání

učivo

● zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých

- rozbor vybraných literárních textů, průběžně

směrů a příslušných historických období

● zhodnotí význam daného autora i díla pro dobu, v
níž tvořil, pro příslušný umělecký směr i pro další
generace

● vyjádří vlastní prožitky z recepce daných
uměleckých děl

● samostatně vyhledává informace v této oblasti
● rozezná umělecký text od neuměleckého
● vystihne charakteristické znaky různých literárních
textů a rozdíly mezi nimi

● text interpretuje a debatuje o něm
● konkrétní literární díla klasifikuje podle
základních druhů a žánrů
● při rozboru textu uplatňuje znalosti z literární
teorie
průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Informační a komunikační technologie
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4. ročník - dotace: 2, povinný
Světová literatura 2. pol. 20. století

28

výsledky vzdělávání

učivo

● zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých
směrů a příslušných historických období

- reakce na válku, existencialismus, neorealismus,
mladí rozhněvaní muži, postmodernismus a-j.

● zhodnotí význam daného autora i díla pro dobu, v
níž tvořil, pro příslušný umělecký
směr i pro další generace

● vyjádří vlastní prožitky z recepce daných
uměleckých děl

● konkrétní literární díla klasifikuje podle základních
druhů a žánrů

● při rozboru textu uplatňuje znalosti z literární
teorie

● text interpretuje a debatuje o něm
● samostatně vyhledává informace v této oblasti
● vystihne charakteristické znaky různých literárních
textů a rozdíly mezi nimi

● konkrétní literární díla klasifikuje podle základních
druhů a žánrů
průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Informační a komunikační technologie
Česká literatura 2.pol.20.století
výsledky vzdělávání

30
učivo

- poválečná poezie (Seifert, Hrubín, Kainar) - próza
(historická, psychologická, sci-fi, samizdatová,
směrů a příslušných historických období
exilová, próza po roce 1989) - drama (obraz války,
● zhodnotí význam daného autora i díla pro dobu, v
herecké a autorské osobnosti, např. V. Havel,
níž tvořil, pro příslušný umělecký směr i pro další
současné divadlo)
generace

● zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých

● vyjádří vlastní prožitky z recepce daných
uměleckých děl

● konkrétní literární díla klasifikuje podle základních
druhů a žánrů

● při rozboru textu uplatňuje znalosti z literární
teorie
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● text interpretuje a debatuje o něm
● samostatně vyhledává informace v této oblasti
● vystihne charakteristické znaky různých literárních
textů a rozdíly mezi nimi

● konkrétní literární díla klasifikuje podle základních
druhů a žánrů
průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Informační a komunikační technologie
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6.6. Vzdělávání pro zdraví
Tato oblast je zaměřena na podporu fyzického a psychického zdraví žáků, na vytváření pozitivního
vztahu k vlastnímu zdraví, na posilování fyzické zdatnosti a volních vlastností žáků. Cílem je vybavit
žáky dovednostmi a znalostmi, jež jsou potřebné pro vlastní tělesný rozvoj, naučit je zdravému
způsobu života a celoživotní odpovědnosti za své zdraví, učit je vyrovnávat jednostrannou pracovní
zátěž a nedostatek pohybu. Důraz se klade na to, aby žáci získali kladný vztah k pohybovým a
sportovním aktivitám, aby chápali význam pohybu pro zdraví. Učivo se realizuje v předmětech tělesná
výchova a biologie, dále formou sportovních kurzů a dalších sportovních aktivit organizovaných
školou.

6.6.1. Tělesná výchova - chlapci

Oblast Vzdělávání pro zdraví si klade za cíl vybavit žáky znalostmi a dovednostmi potřebnými k
preventivní a aktivní péči o zdraví a bezpečnost, a tak rozvinout a podpořit jejich chování a postoje ke
zdravému způsobu života a celoživotní odpovědnosti za své zdraví. Vede žáky k tomu, aby znali
potřeby svého těla v jeho biopsychosociální jednotě a rozuměli tomu, jak působí výživa, životní
prostředí, dodržování hygieny, pohybové aktivity, pozitivní emoce, překonávání negativních emocí a
stavů, jednostranné činnosti, mezilidské vztahy a jiné vlivy na zdraví. Důraz se klade na výchovu proti
závislostem (na alkoholu, tabákových výrobcích, drogách, hracích automatech, počítačových hrách
aj.), proti médii vnucovanému ideálu tělesné krásy mladých lidí a na výchovu k odpovědnému
přístupu k sexu. Protože jsou lidé v současnosti vystaveni řadě nebezpečí, která ohrožují jejich zdraví a
často i život, nabývají na významu i dovednosti potřebné pro obranu a ochranu proti nim, tj. pro
chování při vzniku mimořádných událostí.
V tělesné výchově se usiluje zejména o výchovu a vzdělávání pro celoživotní provádění pohybových
aktivit a rozvoj pozitivních vlastností osobnosti. Žáci jsou vedeni k pravidelnému provádění
pohybových činností, ke kvalitě v pohybovém učení, jsou jim vytvářeny podmínky k prožívání pohybu
a sportovního výkonu, ke kompenzování negativních vlivů způsobu života a ke spolupráci při
společných činnostech. Nezanedbatelné je dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů při
pohybových aktivitách.
V tělesné výchově se rozvíjejí jak pohybově nadaní, tak zdravotně oslabení žáci.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
− vážit si zdraví jako jedné z prvořadých hodnot potřebné ke kvalitnímu prožívání života a cílevědomě
je chránit; rozpoznat, co ohrožuje tělesné a duševní zdraví;
− racionálně jednat v situacích osobního a veřejného ohrožení;
− chápat, jak vlivy životního prostředí působí na zdraví člověka;
− znát prostředky, jak chránit své zdraví, zvyšovat tělesnou zdatnost a kultivovat svůj pohybový
projev; usilovat o dosažení optimálního pohybového rozvoje v rámci svých možností;
− posoudit důsledky komerčního vlivu médií na zdraví a zaujmout k mediálním obsahům kritický
odstup;
− vyrovnávat nedostatek pohybu a jednostrannou tělesnou a duševní zátěž;
− pociťovat radost a uspokojení z prováděné tělesné (sportovní) činnosti;
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− usilovat o pozi vní změny tělesného sebepojetí;
− využívat pohybových činností, pravidel a soutěží ke správným rozhodovacím postupům podle zásad
fair play;
− kontrolovat a ovládat své jednání, chovat se odpovědně v zařízeních tělesné výchovy a sportu a při
pohybových činnostech vůbec; podle potřeby spolupracovat;
− preferovat pravidelné provádění pohybových aktivit v denním režimu; eliminovat zdraví ohrožující
návyky a činnosti.
Oblast Vzdělávání pro zdraví zahrnuje jednak učivo potřebné k péči o zdraví a k ochraně člověka za
mimořádných událostí, jednak učivo tělesné výchovy. Vzdělávací oblast by měla prostupovat celým
ŠVP: škola rozpracuje výsledky vzdělávání do vyučovacích předmětů (např. tematika učiva péče o
zdraví se může objevit v občanské nauce, biologii, základech ekologie, tělesné výchově a odborných
předmětech) nebo vzdělávacích modulů, případně kurzů a jiných forem. Pro oblast péče o zdraví lze
vytvořit i samostatný vyučovací předmět.
Tělesná výchova bude realizována ve vyučovacím předmětu, sportovních kurzech, dnech (např.
plavání, bruslení, hry, turistika) a jiných organizačních formách a podle možností a podmínek
(materiální podmínky, zájmy žáků, klimatické podmínky, podíl chlapců a dívek, zdravotně oslabení
žáci apod.). Tělesná výchova by měla žáky v pohybových projevech a zlepšování tělesného vzhledu
pomocí přiměřených prostředků kultivovat. Pro žáky se zdravotním oslabením škola vytváří oddělení
zdravotní tělesné výchovy. Tělesnou výchovu dále rozdělujeme na základní tělesnou výchovu a
speciální tělesnou výchovu.
Učební plán předmětu
Ročník

I

II

III

IV

Dotace

2

2

3

2

povinný

povinný

povinný

povinný

Povinnost
(skupina)

1. ročník - dotace: 2, povinný
Sportovní gymnastika
výsledky vzdělávání

15
učivo

● komunikuje při pohybových činnostech – dodržuje Chlapci:
smluvené signály a vhodně používá odbornou
- akrobatická cvičení: kotouly, stoj na hlavě,stoj na
terminologii

● uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových
aktivitách

● pozná chybně a správně prováděné činnosti,

rukou, přemet stranou

- přeskok: skrčka, roznožka
- hrazda: podmet, přešvihy únožmo, výmyk- bradla:
komíhání, výsedy a sesedy, zánožka, kotoul vpřed

● umí analyzovat a zhodnotit kvalitu pohybové
činnosti nebo výkonu
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průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Člověk a svět práce
Kondiční gymnastika

10

výsledky vzdělávání

učivo

● uplatňuje ve svém jednání základní znalosti o

- kondiční posilování strečing, joga, spinning

stavbě a funkci lidského organismu jako celku

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

● komunikuje při pohybových činnostech –
dodržuje smluvené signály a vhodně používá
odbornou terminologii

● uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových
aktivitách

● pozná chybně a správně prováděné činnosti, umí
analyzovat a zhodnotit kvalitu pohybové činnosti
nebo výkonu

● uplatňuje ve svém jednání základní znalosti o
stavbě a funkci lidského organismu jako celku
průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Člověk a svět práce
Atletika

15
výsledky vzdělávání

● uplatňuje ve svém jednání základní znalosti o
stavbě a funkci lidského organismu jako celku

● volí sportovní vybavení /výstroj a výzbroj/

učivo

- vytrvalostní běh v terénu
- běžecká technika, sprinty
- hod granátem

odpovídající příslušné činnosti a okolním
podmínkám (klimatickým, zařízení, hygieně,
bezpečnosti) a dovede je udržovat a ošetřovat

● komunikuje při pohybových činnostech –
dodržuje smluvené signály a vhodně používá
odbornou terminologii

● uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových
aktivitách

● pozná chybně a správně prováděné činnosti, umí
analyzovat a zhodnotit kvalitu pohybové činnosti
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nebo výkonu
průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Sportovní hry

15
výsledky vzdělávání

učivo

● volí sportovní vybavení /výstroj a výzbroj/

odpovídající příslušné činnosti a okolním
podmínkám (klimatickým, zařízení, hygieně,
bezpečnosti) a dovede je udržovat a ošetřovat

● komunikuje při pohybových činnostech – dodržuje
smluvené signály a vhodně používá odbornou
terminologii

- košíková: přihrávky, driblink, dvojtakt,střelba,
střelba po dvojtaktu, herní kombinace, hra
- odbíjená: hra s upravenými pravidly
- florbal: přihrávky, vedení míče, střelba, herní
kombinace, hra
- kopaná: zpracování míče, přihrávky, standardní
situace, střelba, herní kombinace, hra

● uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových
aktivitách

● pozná chybně a správně prováděné činnosti, umí
analyzovat a zhodnotit kvalitu pohybové činnosti
nebo výkonu
průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Teorie

3
výsledky vzdělávání

učivo

● volí sportovní vybavení /výstroj a výzbroj/

- úvodní hodina, poučení o bezpečnosti

odpovídající příslušné činnosti a okolním
podmínkám (klimatickým, zařízení, hygieně,
bezpečnosti) a dovede je udržovat a ošetřovat

● uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových
aktivitách
průřezová témata
Člověk a životní prostředí
Výběrové činnosti
výsledky vzdělávání

● uplatňuje ve svém jednání základní znalosti o
stavbě a funkci lidského organismu jako celku

● volí sportovní vybavení /výstroj a výzbroj/

12
učivo
- překonávání překážek - překážková dráha - běžecké
lyžování, bruslení, lezení na umělé stěně, nohejbal,
tenis
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odpovídající příslušné činnosti a okolním
podmínkám (klimatickým, zařízení, hygieně,
bezpečnosti) a dovede je udržovat a ošetřovat

● komunikuje při pohybových činnostech –
dodržuje smluvené signály a vhodně používá
odbornou terminologii

● uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových
aktivitách

● pozná chybně a správně prováděné činnosti, umí
analyzovat a zhodnotit kvalitu pohybové činnosti
nebo výkonu

2. ročník - dotace: 2, povinný
Sportovní gymnastika

11

výsledky vzdělávání

učivo

● dovede o pohybových činnostech diskutovat,

- akrobatická cvičení: kotouly, stoj na pažích ležícího

cvičence, stoj na rukou, přemet stranou
- přeskok: skrčka, roznožka
● uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových
- hrazda: výmyk na doskočné hrazdě, točjízdmo,
aktivitách
podmet, kmih podmetmo, zákmihem seskok s
● využívá pohybové činnosti pro všestrannou
obratem,přešvihy únožmo
pohybovou přípravu a zvyšování tělesné zdatnosti - bradla: stoj na ramenou, kotoul vpřed, přednožka
s obratem
● uplatňuje ve svém jednání základní znalosti o
stavbě a funkci lidského organismu jako celku
analyzovat je a hodnotit

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

● komunikuje při pohybových činnostech – dodržuje
smluvené signály a vhodně používá odbornou
terminologii

● dovede připravit prostředky k plánovaným
pohybovým činnostem
průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Člověk a svět práce
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Kondiční gymnastika

7

výsledky vzdělávání

učivo

● dovede o pohybových činnostech diskutovat,
analyzovat je a hodnotit

- kondiční posilování
- strečing, joga, spinning

● uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových
aktivitách

● využívá pohybové činnosti pro všestrannou

pohybovou přípravu a zvyšování tělesné zdatnosti

● uplatňuje ve svém jednání základní znalosti o
stavbě a funkci lidského organismu jako celku

● komunikuje při pohybových činnostech – dodržuje
smluvené signály a vhodně používá odbornou
terminologii

● dovede připravit prostředky k plánovaným
pohybovým činnostem
průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Člověk a svět práce
Atletika

15
výsledky vzdělávání

● uplatňuje zásady sportovního tréninku
● dovede o pohybových činnostech diskutovat,
analyzovat je a hodnotit

● uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových
aktivitách

učivo

- vytrvalostní běh v terénu
- běžecká technika, sprinty
- skok vysoký, skok daleký
- hod granátem
- vrh koulí

● využívá pohybové činnosti pro všestrannou
pohybovou přípravu a zvyšování tělesné
zdatnosti

● uplatňuje ve svém jednání základní znalosti o
stavbě a funkci lidského organismu jako celku

● volí sportovní vybavení /výstroj a výzbroj/

odpovídající příslušné činnosti a okolním
podmínkám (klimatickým, zařízení, hygieně,
bezpečnosti) a dovede je udržovat a ošetřovat

● komunikuje při pohybových činnostech –
dodržuje smluvené signály a vhodně používá
odbornou terminologii

● dovede připravit prostředky k plánovaným
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pohybovým činnostem
průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Sportovní hry

15
výsledky vzdělávání

učivo

● dovede o pohybových činnostech diskutovat,
analyzovat je a hodnotit

● uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových
aktivitách

● dovede rozlišit jednání fair play od
nesportovního jednání

- košíková:

přihrávky, driblink, dvojtakt,střelba,
střelba po dvojtaktu, herní kombinace, hra
- odbíjená: hra s upravenými pravidly
- florbal: přihrávky, vedení míče, střelba, herní
kombinace, hra
- kopaná: zpracování míče, přihrávky, standardní
situace, střelba, herní kombinace, hra

● uplatňuje ve svém jednání základní znalosti o
stavbě a funkci lidského organismu jako celku

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

● prokáže dovednosti poskytnutí první pomoci
sobě a jiným

● komunikuje při pohybových činnostech –
dodržuje smluvené signály a vhodně používá
odbornou terminologii

● dovede připravit prostředky k plánovaným
pohybovým činnostem
průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Teorie

2
výsledky vzdělávání

● uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových

učivo
- úvodní hodina, poučení o bezpečnosti

aktivitách

● dovede rozlišit jednání fair play od nesportovního
jednání

● volí sportovní vybavení /výstroj a výzbroj/
odpovídající příslušné činnosti a okolním
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podmínkám (klimatickým, zařízení, hygieně,
bezpečnosti) a dovede je udržovat a ošetřovat
průřezová témata
Člověk a životní prostředí
Výběrové činnosti

4

výsledky vzdělávání

učivo

● dovede o pohybových činnostech diskutovat,
analyzovat je a hodnotit

● uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových

- překonávání překážek - překážková dráha - běžecké
lyžování, bruslení, lezení na umělé stěně,nohejbal,
tenis

aktivitách

● dovede rozlišit jednání fair play od nesportovního
jednání

● uplatňuje ve svém jednání základní znalosti o
stavbě a funkci lidského organismu jako celku

● volí sportovní vybavení /výstroj a výzbroj/

odpovídající příslušné činnosti a okolním
podmínkám (klimatickým, zařízení, hygieně,
bezpečnosti) a dovede je udržovat a ošetřovat

● prokáže dovednosti poskytnutí první pomoci sobě
a jiným

● komunikuje při pohybových činnostech – dodržuje
smluvené signály a vhodně používá odbornou
terminologii

● dovede připravit prostředky k plánovaným
pohybovým činnostem
průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Plavání

10
výsledky vzdělávání

učivo

● komunikuje při pohybových činnostech – dodržuje smluvené signály a vhodně používá odbornou terminologii
● uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových -

zjištění úrovně plaveckých dovedností
jednotlivé plavecké styly - prsa, kraul, znak
plavání pod vodou
vytrvalostní plavání

aktivitách

● pozná chybně a správně prováděné činnosti, umí
analyzovat

a

zhodnotit

kvalitu

pohybové
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činnosti nebo výkonu

● prokáže dovednosti poskytnutí první pomoci
sobě a jiným
průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Člověk a svět práce

3. ročník - dotace: 3, povinný
Sportovní gymnastika
výsledky vzdělávání

● dokáže rozhodovat, zapisovat a sledovat výkony
jednotlivců nebo týmu

7
učivo
skokansko-akrobatické cvičení, shyby a výmyky na
hrazdě

● dovede připravit prostředky k plánovaným
pohybovým činnostem

● dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost, vytrvalost,
obratnost a pohyblivost

● uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových
aktivitách

● je schopen sladit pohyb s hudbou, umí sestavit
pohybové vazby, hudebně pohybové motivy a
vytvořit pohybovou sestavu (skladbu)

● dokáže zjistit úroveň pohyblivosti, ukazatele své

tělesné zdatnosti a korigovat si pohybový režim ve
shodě se zjištěnými údaji

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

● komunikuje při pohybových činnostech – dodržuje
smluvené signály a vhodně používá odbornou
terminologii

● dovede o pohybových činnostech diskutovat,
analyzovat je a hodnotit

● pozná chybně a správně prováděné činnosti, umí
analyzovat a zhodnotit kvalitu pohybové činnosti
nebo výkonu
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průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Člověk a svět práce
Kondiční gymnastika

11

výsledky vzdělávání

učivo

● dovede připravit prostředky k plánovaným
pohybovým činnostem

- kondiční posilování
- strečing, joga, spinning

● dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost, vytrvalost,
obratnost a pohyblivost

● uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových
aktivitách

● je schopen sladit pohyb s hudbou, umí sestavit
pohybové vazby, hudebně pohybové motivy a
vytvořit pohybovou sestavu (skladbu)

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

● orientuje se v zásadách zdravé výživy a v jejích
alternativních směrech

● komunikuje při pohybových činnostech – dodržuje
smluvené signály a vhodně používá odbornou
terminologii

● uplatňuje zásady sportovního tréninku
● dovede o pohybových činnostech diskutovat,
analyzovat je a hodnotit

● využívá pohybové činnosti pro všestrannou
pohybovou přípravu a zvyšování tělesné zdatnosti

● pozná chybně a správně prováděné činnosti, umí
analyzovat a zhodnotit kvalitu pohybové činnosti
nebo výkonu
průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Člověk a svět práce
Informační a komunikační technologie
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Atletika

29
výsledky vzdělávání

učivo

● dokáže rozhodovat, zapisovat a sledovat výkony
jednotlivců nebo týmu

● dovede připravit prostředky k plánovaným
pohybovým činnostem

● dokáže vyhledat potřebné informace z oblasti

-

vytrvalostní běh v terénu
běžecká technika, sprinty
skok vysoký, skok daleký
hod granátem
vrh koulí

zdraví a pohybu

● dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost, vytrvalost,
obratnost a pohyblivost

● uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových
aktivitách

● volí sportovní vybavení /výstroj a výzbroj/

odpovídající příslušné činnosti a okolním
podmínkám (klimatickým, zařízení, hygieně,
bezpečnosti) a dovede je udržovat a ošetřovat

● komunikuje při pohybových činnostech – dodržuje
smluvené signály a vhodně používá odbornou
terminologii

● uplatňuje zásady sportovního tréninku
● dovede o pohybových činnostech diskutovat,
analyzovat je a hodnotit

● využívá

pohybové činnosti pro všestrannou
pohybovou přípravu a zvyšování tělesné zdatnosti

● pozná chybně a správně prováděné činnosti, umí
analyzovat a zhodnotit kvalitu pohybové činnosti
nebo výkonu
průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Sportovní hry

10
výsledky vzdělávání

učivo

● dokáže rozhodovat, zapisovat a sledovat výkony

- košíková: hra
- odbíjená: základní způsoby odbití, podání, příjem

jednotlivců nebo týmu

● dovede připravit prostředky k plánovaným
pohybovým činnostem

● uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových

podání, nahrávka, smeč, blok, hra - florbal:
přihrávky, vedení míče, střelba, herní kombinace,
hra
- kopaná: zpracování míče, přihrávky, standardní
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aktivitách

situace, střelba, herní kombinace, hra

● volí sportovní vybavení /výstroj a výzbroj/

odpovídající příslušné činnosti a okolním
podmínkám (klimatickým, zařízení, hygieně,
bezpečnosti) a dovede je udržovat a ošetřovat

● komunikuje při pohybových činnostech –
dodržuje smluvené signály a vhodně používá
odbornou terminologii

● dovede se zapojit do organizace turnajů a soutěží
a umí zpracovat jednoduchou dokumentaci

● dovede o pohybových činnostech diskutovat,
analyzovat je a hodnotit

● pozná chybně a správně prováděné činnosti, umí
analyzovat a zhodnotit kvalitu pohybové činnosti
nebo výkonu
průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Teorie

3
výsledky vzdělávání

učivo

● dokáže vyhledat potřebné informace z oblasti zdraví - úvodní hodina, poučení o bezpečnosti základy
sportovního tréninku, teorie tělesných
a pohybu
vojenských cvičení
● uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových
aktivitách

● volí sportovní vybavení /výstroj a výzbroj/

odpovídající příslušné činnosti a okolním
podmínkám (klimatickým, zařízení, hygieně,
bezpečnosti) a dovede je udržovat a ošetřovat

● popíše vliv fyzického a psychického zatížení na
lidský organismus

● uplatňuje zásady sportovního tréninku
průřezová témata
Člověk a životní prostředí
Informační a komunikační technologie
Vojenská tělesná cvičení
výsledky vzdělávání

● dokáže překonat překážky, ale i rozhodovat,
zapisovat a sledovat výkony jednotlivců nebo týmu

33
učivo

- překážková dráha: překonávání jednotlivých
překážek nebo celé překážkové dráhy Pozemního
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na překážkové dráze

● dovede připravit materiál, jistící stanoviště a sám
zvládne základy pro lezení na umělé stěně a
cvičných trenažérech

● uplatňuje zásady bezpečnosti při zrychlených
přesunech jednotlivců i družstev

● volí sportovní vybavení /výstroj a výzbroj/

odpovídající příslušné činnosti a okolním
podmínkám (klimatickým, zařízení, hygieně,
bezpečnosti) a dovede je udržovat a ošetřovat

vojska nebo překážkové dráhy NATO
- lezení: zná základní uzlování a jejich využití v praxi
při lezení a jištění na umělých stěnách a cvičných
trenažérech
- přesuny: zvládnutí techniky běhu skupin i
jednotlivců jak na běžeckých stadionech tak i v
terénu
- sebeobrana: používá sebeobranných technik
úderových, kopů a chvatů v rozsahu základu
aktivní obrany

● komunikuje při pohybových činnostech – dodržuje
smluvené signály a vhodně používá odbornou
terminologii

● využívá pohybové činnosti pro všestrannou
pohybovou přípravu a zvyšování tělesné zdatnosti

● dokáže uplatnit techniky boje z blízka v rámci
sebeobranných technik jednotlivce
průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Výběrové činnosti
výsledky vzdělávání

● dovede o pohybových činnostech diskutovat,
analyzovat je a hodnotit

● uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových
aktivitách

● dovede rozlišit jednání fair play od nesportovního

3
učivo

- údržba tělovýchovných zařízení
- nejvýznamnější sportovní události roku
- plavání, běžecké lyžování, bruslení, lezení na
umělé stěně, tenis, nohejbal, badminton a.j.
- překážkové dráhy

jednání

● uplatňuje ve svém jednání základní znalosti o stavbě
a funkci lidského organismu jako celku

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

● prokáže dovednosti poskytnutí první pomoci sobě a
jiným

● komunikuje při pohybových činnostech – dodržuje
smluvené signály a vhodně používá odbornou
terminologii
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● dovede připravit prostředky k plánovaným
pohybovým činnostem
průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
4. ročník - dotace: 2, povinný
Sportovní gymnastika

6

výsledky vzdělávání

učivo

● uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových
aktivitách

skokansko-akrobatické cvičení, shyby a výmyky na
hrazdě

● ověří úroveň tělesné zdatnosti a svalové
nerovnováhy

● je schopen zhodnotit své pohybové možnosti a
dosahovat osobního výkonu z nabídky pohybových
aktivit

● volí sportovní vybavení /výstroj a výzbroj/

odpovídající příslušné činnosti a okolním podmínkám
(klimatickým, zařízení, hygieně, bezpečnosti) a
dovede je udržovat a ošetřovat

● dokáže rozhodovat, zapisovat a sledovat výkony
jednotlivců nebo týmu

● dovede připravit prostředky k plánovaným
pohybovým činnostem
průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Člověk a svět práce
Kondiční gymnastika

10

výsledky vzdělávání

● sestaví soubory zdravotně zaměřených cvičení,
cvičení pro tělesnou a duševní relaxaci; navrhne
kondiční program osobního rozvoje a vyhodnotí jej

učivo

- kondiční posilování
- strečing, spinning

● ovládá kompenzační cvičení k regeneraci tělesných a
duševních sil, i vzhledem k požadavkům budoucího
povolání; uplatňuje osvojené způsoby relaxace

● uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových
aktivitách
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● je schopen zhodnotit své pohybové možnosti a
dosahovat osobního výkonu z nabídky pohybových
aktivit

● kriticky hodnotí mediální obraz krásy lidského těla a
komerční reklamu; dovede posoudit prospěšné
možnosti kultivace a

● estetizace svého vzhledu
● orientuje se v zásadách zdravé výživy a v jejích
alternativních směrech

● volí sportovní vybavení /výstroj a výzbroj/

odpovídající příslušné činnosti a okolním
podmínkám (klimatickým, zařízení, hygieně,
bezpečnosti) a dovede je udržovat a ošetřovat

● komunikuje při pohybových činnostech – dodržuje
smluvené signály a vhodně používá odbornou
terminologii

● dovede připravit prostředky k plánovaným
pohybovým činnostem
Průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Člověk a svět práce
Informační a komunikační technologie
Atletika

18
výsledky vzdělávání

● uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových
aktivitách

● ověří úroveň tělesné zdatnosti a svalové
nerovnováhy

učivo

-

vytrvalostní běh v terénu
běžecká technika, sprinty
skok vysoký, skok daleký
hod granátem

● je schopen zhodnotit své pohybové možnosti a
dosahovat osobního výkonu z nabídky pohybových
aktivit

● popíše vliv fyzického a psychického zatížení na lidský
organismus

● orientuje se v zásadách zdravé výživy a v jejích
alternativních směrech

● volí sportovní vybavení /výstroj a výzbroj/

odpovídající příslušné činnosti a okolním podmínkám
(klimatickým, zařízení, hygieně, bezpečnosti) a
dovede je udržovat a ošetřovat
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● komunikuje při pohybových činnostech – dodržuje
smluvené signály a vhodně používá odbornou
terminologii

● dokáže rozhodovat, zapisovat a sledovat výkony
jednotlivců nebo týmu

● dovede připravit prostředky k plánovaným
pohybovým činnostem
průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Informační a komunikační technologie
Sportovní hry

17
výsledky vzdělávání

učivo

● dovede uplatňovat techniku a základy taktiky v
základních a vybraných sportovních odvětvích

● uplatňuje

zásady bezpečnosti
pohybových aktivitách

při

● participuje na týmových herních činnostech
družstva
dovede se zapojit do organizace turnajů a soutěží a
umí zpracovat jednoduchou dokumentaci

- košíková: hra
- odbíjená: základní způsoby odbití, podání, příjem

podání, nahrávka, smeč, blok, hra - florbal:
přihrávky, vedení míče, střelba, herní kombinace,
hra
- kopaná:
zpracování
míče,
přihrávky, standardní situace, střelba, herní
kombinace, hra

● volí sportovní vybavení /výstroj a výzbroj/

odpovídající příslušné činnosti a okolním
podmínkám (klimatickým, zařízení, hygieně,
bezpečnosti) a dovede je udržovat a ošetřovat

● komunikuje při pohybových činnostech – dodržuje
smluvené signály a vhodně používá odbornou
terminologii

● dokáže rozhodovat, zapisovat a sledovat výkony
jednotlivců nebo týmu

● dovede připravit prostředky k plánovaným
pohybovým činnostem
průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Informační a komunikační technologie
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Teorie

1
výsledky vzdělávání

● uplatňuje

zásady bezpečnosti
pohybových aktivitách

učivo

- úvodní hodina, poučení o bezpečnosti
- základní předpisy a nařízení pro provádění TP u

při

● popíše vliv fyzického a psychického zatížení na

vojsk

lidský organismus

● volí sportovní vybavení /výstroj a výzbroj/
odpovídající příslušné činnosti a okolním
podmínkám (klimatickým, zařízení, hygieně,
bezpečnosti) a dovede je udržovat a ošetřovat
průřezová témata
Člověk a životní prostředí
Informační a komunikační technologie
Výběrové činnosti
výsledky vzdělávání

● dovede uplatňovat techniku a základy taktiky v
základních a vybraných sportovních odvětvích

● uplatňuje

zásady bezpečnosti při pohybových

aktivitách

6
učivo
- nejvýznamnější sportovní události roku překonávání překážek - překážková dráha- plavání,
běžecké lyžování, bruslení, lezení na umělé stěně,
nohejbal, tenis

● participuje na týmových herních činnostech
družstva

● dovede se zapojit do organizace turnajů a soutěží
a umí zpracovat jednoduchou dokumentaci

● je schopen zhodnotit své pohybové možnosti a
dosahovat osobního výkonu z nabídky
pohybových aktivit

● volí sportovní vybavení /výstroj a výzbroj/

odpovídající příslušné činnosti a okolním
podmínkám (klimatickým, zařízení, hygieně,
bezpečnosti) a dovede je udržovat a ošetřovat

● komunikuje při pohybových činnostech – dodržuje
smluvené signály a vhodně používá odbornou
terminologii

● dokáže rozhodovat, zapisovat a sledovat výkony
jednotlivců nebo týmu

● dovede připravit prostředky k plánovaným
pohybovým činnostem
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průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Informační a komunikační technologie

Žáci 4. ročníku budou v 1. pololetí 4.ročníku přezkoušeni z disciplín odpovídajících Výročnímu
přezkoušení vojáků z povolání dle NVMO č.12/2011. Podmínkou klasifikování z předmětu Tělesná
výchova v 1. pololetí 4. ročníku je splnění tohoto přezkoušení v rozsahu výtečně (1), dobře (2) nebo
vyhovující (3).
6.6.2. Tělesná výchova - dívky

Oblast Vzdělávání pro zdraví si klade za cíl vybavit žáky znalostmi a dovednostmi potřebnými k
preventivní a aktivní péči o zdraví a bezpečnost, a tak rozvinout a podpořit jejich chování a postoje ke
zdravému způsobu života a celoživotní odpovědnosti za své zdraví. Vede žáky k tomu, aby znali
potřeby svého těla v jeho biopsychosociální jednotě a rozuměli tomu, jak působí výživa, životní
prostředí, dodržování hygieny, pohybové aktivity, pozitivní emoce, překonávání negativních emocí a
stavů, jednostranné činnosti, mezilidské vztahy a jiné vlivy na zdraví. Důraz se klade na výchovu proti
závislostem (na alkoholu, tabákových výrobcích, drogách, hracích automatech, počítačových hrách
aj.), proti médii vnucovanému ideálu tělesné krásy mladých lidí a na výchovu k odpovědnému
přístupu k sexu. Protože jsou lidé v současnosti vystaveni řadě nebezpečí, která ohrožují jejich zdraví a
často i život, nabývají na významu i dovednosti potřebné pro obranu a ochranu proti nim, tj. pro
chování při vzniku mimořádných událostí.
V tělesné výchově se usiluje zejména o výchovu a vzdělávání pro celoživotní provádění pohybových
aktivit a rozvoj pozitivních vlastností osobnosti. Žáci jsou vedeni k pravidelnému provádění
pohybových činností, ke kvalitě v pohybovém učení, jsou jim vytvářeny podmínky k prožívání pohybu
a sportovního výkonu, ke kompenzování negativních vlivů způsobu života a ke spolupráci při
společných činnostech. Nezanedbatelné je dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů při
pohybových aktivitách.
V tělesné výchově se rozvíjejí jak pohybově nadaní, tak zdravotně oslabení žáci.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
− vážit si zdraví jako jedné z prvořadých hodnot potřebné ke kvalitnímu prožívání života a cílevědomě
je chránit; rozpoznat, co ohrožuje tělesné a duševní zdraví;
− racionálně jednat v situacích osobního a veřejného ohrožení;
− chápat, jak vlivy životního prostředí působí na zdraví člověka;
− znát prostředky, jak chránit své zdraví, zvyšovat tělesnou zdatnost a kultivovat svůj pohybový
projev; usilovat o dosažení optimálního pohybového rozvoje v rámci svých možností;
− posoudit důsledky komerčního vlivu médií na zdraví a zaujmout k mediálním obsahům kritický
odstup;
− vyrovnávat nedostatek pohybu a jednostrannou tělesnou a duševní zátěž;
− pociťovat radost a uspokojení z prováděné tělesné (sportovní) činnosti;
− usilovat o pozi vní změny tělesného sebepojetí;
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− využívat pohybových činností, pravidel a soutěží ke správným rozhodovacím postupům podle zásad
fair play;
− kontrolovat a ovládat své jednání, chovat se odpovědně v zařízeních tělesné výchovy a sportu a při
pohybových činnostech vůbec; podle potřeby spolupracovat;
− preferovat pravidelné provádění pohybových aktivit v denním režimu; eliminovat zdraví ohrožující
návyky a činnosti.
Oblast Vzdělávání pro zdraví zahrnuje jednak učivo potřebné k péči o zdraví a k ochraně člověka za
mimořádných událostí, jednak učivo tělesné výchovy. Vzdělávací oblast by měla prostupovat celým
ŠVP: škola rozpracuje výsledky vzdělávání do vyučovacích předmětů (např. tematika učiva péče o
zdraví se může objevit v občanské nauce, biologii, základech ekologie, tělesné výchově a odborných
předmětech) nebo vzdělávacích modulů, případně kurzů a jiných forem. Pro oblast péče o zdraví lze
vytvořit i samostatný vyučovací předmět.
Tělesná výchova bude realizována ve vyučovacím předmětu, sportovních kurzech, dnech (např.
plavání, bruslení, hry, turistika) a jiných organizačních formách a podle možností a podmínek
(materiální podmínky, zájmy žáků, klimatické podmínky, podíl chlapců a dívek, zdravotně oslabení
žáci apod.). Tělesná výchova by měla žáky v pohybových projevech a zlepšování tělesného vzhledu
pomocí přiměřených prostředků kultivovat. Pro žáky se zdravotním oslabením škola vytváří oddělení
zdravotní tělesné výchovy. Tělesnou výchovu dále rozdělujeme na základní tělesnou výchovu a
speciální tělesnou výchovu.
Učební plán předmětu
Ročník

I

II

III

IV

Dotace

2

2

3

2

povinný

povinný

povinný

povinný

Povinnost
(skupina)

1. ročník - dotace: 2, povinný
Sportovní gymnastika

19

výsledky vzdělávání

● volí sportovní vybavení /výstroj a výzbroj/

odpovídající příslušné činnosti a okolním
podmínkám (klimatickým, zařízení, hygieně,
bezpečnosti) a dovede je udržovat a ošetřovat

● dovede připravit prostředky k plánovaným
pohybovým činnostem

● uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových
aktivitách

● pozná chybně a správně prováděné činnosti, umí
analyzovat a zhodnotit kvalitu pohybové činnosti
nebo výkonu

učivo

-

akrobatická cvičení: kotouly, stoj na
rukou,přemet stranou
přeskok: skrčka, roznožka
hrazda: podmet, přešvihy únožmo, výmyk, toč
jízdmo
kruhy: svis vznesmo, svis střemhlav
kruhy v hupu: houpání s obraty
kladina: chůze, poskoky, obraty, skoky, seskoky,
rovnovážné postoje
trampolína: skoky na malé trampolíně

● uplatňuje ve svém jednání základní znalosti o
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stavbě a funkci lidského organismu jako celku
průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Člověk a svět práce
Kondiční gymnastika

10

výsledky vzdělávání

učivo

● dovede připravit prostředky k plánovaným pohybovým činnostem
● uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových aktivitách

kondiční posilování
cvičení s hudbou
strečing, joga
spinning

● uplatňuje ve svém jednání základní znalosti o
stavbě a funkci lidského organismu jako celku

průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Člověk a svět práce
Atletika

20
výsledky vzdělávání

učivo

● volí sportovní vybavení /výstroj a výzbroj/

odpovídající příslušné činnosti a okolním
podmínkám (klimatickým, zařízení, hygieně,
bezpečnosti) a dovede je udržovat a ošetřovat

● dovede připravit prostředky k plánovaným
pohybovým činnostem

- vytrvalostní běh v terénu
- běžecká technika, sprinty
- skok vysoký, skok daleký
- hod granátem
- vrh koulí

● uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových
aktivitách

● prokáže dovednosti poskytnutí první pomoci sobě
a jiným
průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Sportovní hry

9
výsledky vzdělávání

● volí sportovní vybavení /výstroj a výzbroj/
odpovídající příslušné činnosti a okolním

učivo

- košíková:

přihrávky,
driblink, dvojtakt,
střelba, střelba po dvojtaktu, herní kombinace, hra
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podmínkám (klimatickým, zařízení, hygieně,
bezpečnosti) a dovede je udržovat a ošetřovat

● komunikuje při pohybových činnostech –

- odbíjená: hra s upravenými pravidly - florbal:
přihrávky, vedení míče, střelba, herní kombinace,
hra

dodržuje smluvené signály a vhodně používá
odbornou terminologii

● dovede připravit prostředky k plánovaným
pohybovým činnostem

● uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových
aktivitách

● dovede rozlišit jednání fair play od nesportovního
jednání

● pozná chybně a správně prováděné činnosti, umí
analyzovat a zhodnotit kvalitu pohybové činnosti
nebo výkonu

● prokáže dovednosti poskytnutí první pomoci sobě
a jiným
průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Teorie

3
výsledky vzdělávání

učivo

● volí sportovní vybavení /výstroj a výzbroj/

- úvodní hodina, poučení o bezpečnosti

odpovídající příslušné činnosti a okolním
podmínkám (klimatickým, zařízení, hygieně,
bezpečnosti) a dovede je udržovat a ošetřovat

● uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových
aktivitách
průřezová témata
Člověk a životní prostředí
Výběrové činnosti
výsledky vzdělávání

● volí sportovní vybavení /výstroj a výzbroj/

odpovídající příslušné činnosti a okolním
podmínkám (klimatickým, zařízení, hygieně,
bezpečnosti) a dovede je udržovat a ošetřovat

9
učivo

- překonávání překážek - překážková dráha běžecké lyžování, bruslení, lezení na umělé stěně,
kopaná, nohejbal, tenis

● komunikuje při pohybových činnostech –
dodržuje smluvené signály a vhodně používá
odbornou terminologii
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● dovede připravit prostředky k plánovaným
pohybovým činnostem

● uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových
aktivitách

● dovede rozlišit jednání fair play od nesportovního
jednání

● pozná chybně a správně prováděné činnosti, umí
analyzovat a zhodnotit kvalitu pohybové činnosti
nebo výkonu

2. ročník - dotace: 2, povinný
Sportovní gymnastika

13

výsledky vzdělávání

učivo

● volí sportovní vybavení /výstroj a výzbroj/

odpovídající příslušné činnosti a okolním
podmínkám (klimatickým, zařízení, hygieně,
bezpečnosti) a dovede je udržovat a ošetřovat

● dovede připravit prostředky k plánovaným
pohybovým činnostem

● uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových
aktivitách

● pozná chybně a správně prováděné činnosti,
umí analyzovat a zhodnotit kvalitu pohybové
činnosti nebo výkonu

-

akrobatická cvičení: kotouly, stoj na rukou,
přemet stranou s předskokem
přeskok: skrčka, roznožka
hrazda: podmet, přešvihy únožmo, výmyk,toč
jízdmo, vzepření závěsem v podkolení
kruhy: svis střemhlav
kruhy v hupu: houpání s obraty, shyb a svis
vznesmo v předhupu
- kladina: chůze, poskoky, obraty, skoky, seskoky,
rovnovážné postoje
trampolína: skoky na malé trampolíně

● uplatňuje ve svém jednání základní znalosti o
stavbě a funkci lidského organismu jako celku
průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Člověk a svět práce
Kondiční gymnastika

10

výsledky vzdělávání

● dovede připravit prostředky k plánovaným
pohybovým činnostem

● uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových
aktivitách

učivo

-

kondiční posilování
cvičení s hudbou
strečing, joga
spinning

● je schopen sladit pohyb s hudbou, umí sestavit
pohybové vazby, hudebně pohybové motivy a
vytvořit pohybovou sestavu (skladbu)
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● uplatňuje ve svém jednání základní znalosti o
stavbě a funkci lidského organismu jako celku
průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Člověk a svět práce
Atletika

18
výsledky vzdělávání

učivo

● volí sportovní vybavení /výstroj a výzbroj/

odpovídající příslušné činnosti a okolním
podmínkám (klimatickým, zařízení, hygieně,
bezpečnosti) a dovede je udržovat a ošetřovat

● dovede připravit prostředky k plánovaným
pohybovým činnostem

- vytrvalostní běh v terénu
- běžecká technika, sprinty
- skok vysoký, skok daleký
- hod granátem
- vrh koulí

● uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových
aktivitách

● prokáže dovednosti poskytnutí první pomoci sobě
a jiným

● uplatňuje ve svém jednání základní znalosti o
stavbě a funkci lidského organismu jako celku
průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Sportovní hry

9
výsledky vzdělávání

● volí sportovní vybavení /výstroj a výzbroj/

odpovídající příslušné činnosti a okolním
podmínkám (klimatickým, zařízení, hygieně,
bezpečnosti) a dovede je udržovat a ošetřovat

● komunikuje při pohybových činnostech –

učivo

- košíková:

přihrávky,
driblink, dvojtakt,
střelba, střelba po dvojtaktu, herní kombinace, hra
- odbíjená: hra s upravenými pravidly - florbal:
přihrávky, vedení míče, střelba, herníkombinace,
hra

dodržuje smluvené signály a vhodně používá
odbornou terminologii

● dovede připravit prostředky k plánovaným
pohybovým činnostem

● uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových
aktivitách

● dovede rozlišit jednání fair play od nesportovního
jednání

● pozná chybně a správně prováděné činnosti, umí
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analyzovat a zhodnotit kvalitu pohybové činnosti
nebo výkonu

● prokáže dovednosti poskytnutí první pomoci
sobě a jiným
průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Teorie

1
výsledky vzdělávání

učivo

● volí sportovní vybavení /výstroj a výzbroj/

odpovídající příslušné činnosti a okolním
podmínkám (klimatickým, zařízení, hygieně,
bezpečnosti) a dovede je udržovat a ošetřovat

- úvodní hodina, poučení o bezpečnosti
- pravidla sportovních her

● uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových
aktivitách

● dovede rozlišit jednání fair play od nesportovního
jednání
průřezová témata
Člověk a životní prostředí
Výběrové činnosti
výsledky vzdělávání

● volí sportovní vybavení /výstroj a výzbroj/

odpovídající příslušné činnosti a okolním
podmínkám (klimatickým, zařízení, hygieně,
bezpečnosti) a dovede je udržovat a ošetřovat

3
učivo

- údržba tělovýchovných zařízení
- překonávání překážek - překážková dráha
- běžecké lyžování, kopaná, nohejbal, tenis

● komunikuje při pohybových činnostech – dodržuje
smluvené signály a vhodně používá odbornou
terminologii

● dovede připravit prostředky k plánovaným
pohybovým činnostem

● uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových
aktivitách

● dovede rozlišit jednání fair play od nesportovního
jednání

● pozná chybně a správně prováděné činnosti, umí
analyzovat a zhodnotit kvalitu pohybové činnosti
nebo výkonu

● prokáže dovednosti poskytnutí první pomoci sobě
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a jiným

● uplatňuje ve svém jednání základní znalosti o
stavbě a funkci lidského organismu jako celku
průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Plavání

10
výsledky vzdělávání

učivo

● dovede připravit prostředky k plánovaným
pohybovým činnostem

● uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových
aktivitách

-

zjištění úrovně plaveckých dovedností
jednotlivé plavecké styly - prsa, kraul, znak
plavání pod vodou
vytrvalostní plavání

● prokáže dovednosti poskytnutí první pomoci sobě
a jiným
průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Člověk a svět práce
3. ročník - dotace: 3, povinný
Sportovní gymnastika

12

výsledky vzdělávání

● volí sportovní vybavení /výstroj a výzbroj/

odpovídající příslušné činnosti a okolním
podmínkám (klimatickým, zařízení, hygieně,
bezpečnosti) a dovede je udržovat a ošetřovat

● dovede připravit prostředky k plánovaným
pohybovým činnostem

● uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových
aktivitách

● je schopen sladit pohyb s hudbou, umí sestavit

učivo

-

akrobatická cvičení: kotouly, stoj na
rukou,přemet stranou s půlobratem, sestava přeskok: skrčka, roznožka
- hrazda: podmet, výmyk, toč vzad
- kruhy: komíhání, překot vzad
- kruhy v hupu: houpání s obraty, shyb a
svisvznesmo v předhupu
- kladina:
chůze, poskoky,
obraty,
skoky,seskoky, rovnovážné postoje trampolína: skoky na malé trampolíně

pohybové vazby, hudebně pohybové motivy a
vytvořit pohybovou sestavu (skladbu)

● pozná chybně a správně prováděné činnosti, umí
analyzovat a zhodnotit kvalitu pohybové činnosti
nebo výkonu
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průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Člověk a svět práce
Kondiční gymnastika

13

výsledky vzdělávání

učivo

● dovede připravit prostředky k plánovaným

- kondiční posilování
- cvičení s hudbou
● dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost, vytrvalost, - strečing, joga
- spinning
obratnost a pohyblivost
pohybovým činnostem

● uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových
aktivitách

● je schopen sladit pohyb s hudbou, umí sestavit
pohybové vazby, hudebně pohybové motivy a
vytvořit pohybovou sestavu
(skladbu)

● využívá pohybové činnosti pro všestrannou

pohybovou přípravu a zvyšování tělesné zdatnosti

● pozná chybně a správně prováděné činnosti, umí
analyzovat a zhodnotit kvalitu pohybové činnosti
nebo výkonu
průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Člověk a svět práce
Informační a komunikační technologie
Atletika

24
výsledky vzdělávání

● volí sportovní vybavení /výstroj a výzbroj/

odpovídající příslušné činnosti a okolním
podmínkám (klimatickým, zařízení, hygieně,
bezpečnosti) a dovede je udržovat a ošetřovat

● dovede připravit prostředky k plánovaným
pohybovým činnostem

učivo

- vytrvalostní běh v terénu
- běžecká technika, sprinty
- skok vysoký, skok daleký
- hod granátem
- vrh koulí

● uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových
aktivitách

● využívá pohybové činnosti pro všestrannou

pohybovou přípravu a zvyšování tělesné zdatnosti

● pozná chybně a správně prováděné činnosti, umí
analyzovat a zhodnotit kvalitu pohybové činnosti
nebo výkonu
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● prokáže dovednosti poskytnutí první pomoci sobě
a jiným

průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Sportovní hry

8
výsledky vzdělávání

učivo

● volí sportovní vybavení /výstroj a výzbroj/

odpovídající příslušné činnosti a okolním
podmínkám (klimatickým, zařízení, hygieně,
bezpečnosti) a dovede je udržovat a ošetřovat

● komunikuje při pohybových činnostech –

košíková: hra
odbíjená: základní způsoby odbití, podání,příjem
podání, nahrávka, smeč, blok, hra
florbal: přihrávky, vedení míče, střelba, herní
kombinace, hra

dodržuje smluvené signály a vhodně používá
odbornou terminologii

● dovede se zapojit do organizace turnajů a soutěží
a umí zpracovat jednoduchou dokumentaci

● dovede připravit prostředky k plánovaným
pohybovým činnostem

● uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových
aktivitách

● dovede rozlišit jednání fair play od nesportovního
jednání

● pozná chybně a správně prováděné činnosti, umí
analyzovat a zhodnotit kvalitu pohybové činnosti
nebo výkonu

● prokáže dovednosti poskytnutí první pomoci
sobě a jiným
průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Teorie

3
výsledky vzdělávání

● volí sportovní vybavení /výstroj a výzbroj/

odpovídající příslušné činnosti a okolním
podmínkám (klimatickým, zařízení, hygieně,
bezpečnosti) a dovede je udržovat a ošetřovat

učivo
- úvodní hodina, poučení o bezpečnosti
- základy sportovního tréninku
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● uplatňuje zásady sportovního tréninku
● dokáže vyhledat potřebné informace z oblasti
zdraví a pohybu

● dovede o pohybových činnostech diskutovat,
analyzovat je a hodnotit

● uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových
aktivitách

● popíše vliv fyzického a psychického zatížení na
lidský organismus

● orientuje se v zásadách zdravé výživy a v jejích
alternativních směrech
průřezová témata
Člověk a životní prostředí
Informační a komunikační technologie
Vojenská tělesná cvičení
výsledky vzdělávání

● dokáže překonat překážky, ale i rozhodovat,
zapisovat a sledovat výkony jednotlivců nebo
týmu na překážkové dráze

● dovede připravit materiál, jistící stanoviště a sám
zvládne základy pro lezení na umělé stěně a
cvičných trenažérech

● uplatňuje zásady bezpečnosti při zrychlených
přesunech jednotlivců i družstev

● volí sportovní vybavení /výstroj a výzbroj/

odpovídající příslušné činnosti a okolním
podmínkám (klimatickým, zařízení, hygieně,
bezpečnosti) a dovede je udržovat a ošetřovat

33
učivo

- překážková dráha: překonávání jednotlivých
překážek nebo celé překážkové dráhy Pozemního
vojska nebo překážkové dráhy NATO
- lezení: zná základní uzlování a jejich využití v praxi
při lezení a jištění na umělých
stěnách a cvičných trenažérech
- přesuny: zvládnutí techniky běhu skupin i
jednotlivců jak na běžeckých stadionech tak i v
terénu
- sebeobrana: používá sebeobranných technik
úderových, kopů a chvatů v rozsahu základu aktivní
obrany

● komunikuje při pohybových činnostech – dodržuje
smluvené signály a vhodně používá odbornou
terminologii

● využívá pohybové činnosti pro všestrannou
pohybovou přípravu a zvyšování tělesné zdatnosti

● dokáže uplatnit techniky boje z blízka v rámci
sebeobranných technik jednotlivce
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průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Výběrové činnosti
výsledky vzdělávání

3
učivo

● dovede o pohybových činnostech diskutovat,
analyzovat je a hodnotit

● uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových
aktivitách

● dovede rozlišit jednání fair play od nesportovního

- údržba tělovýchovných zařízení
- nejvýznamnější sportovní události roku
- plavání, běžecké lyžování, bruslení, lezení na umělé
stěně, tenis, nohejbal, badminton a.j.
- překážkové dráhy

jednání

● uplatňuje ve svém jednání základní znalosti o
stavbě a funkci lidského organismu jako celku

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

● prokáže dovednosti poskytnutí první pomoci sobě
a jiným

● komunikuje při pohybových činnostech – dodržuje
smluvené signály a vhodně používá odbornou
terminologii

● dovede připravit prostředky k plánovaným
pohybovým činnostem
průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
4. ročník - dotace: 2, povinný
Sportovní gymnastika
výsledky vzdělávání

● volí sportovní vybavení /výstroj a výzbroj/

4
učivo
skokansko-akrobatické cvičení, výdrž ve shybu

odpovídající příslušné činnosti a okolním
podmínkám (klimatickým, zařízení, hygieně,
bezpečnosti) a dovede je udržovat a ošetřovat

● dokáže rozhodovat, zapisovat a sledovat výkony
jednotlivců nebo týmu

● dovede připravit prostředky k plánovaným
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pohybovým činnostem

● uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových
aktivitách

● dokáže zjistit úroveň pohyblivosti, ukazatele své
tělesné zdatnosti a korigovat si pohybový režim ve
shodě se zjištěnými údaji

● ověří úroveň tělesné zdatnosti a svalové
nerovnováhy
průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Člověk a svět práce
Kondiční gymnastika

15

výsledky vzdělávání

učivo

● dovede připravit prostředky k plánovaným
pohybovým činnostem

● dovede

rozvíjet
svalovou
sílu,
rychlost, vytrvalost, obratnost a pohyblivost

- kondiční posilování
- cvičení s hudbou
- strečing, joga
- spinning

● ovládá kompenzační cvičení k regeneraci tělesných
a duševních sil, i vzhledem k požadavkům
budoucího povolání; uplatňuje osvojené způsoby
relaxace

● uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových
aktivitách

● je schopen sladit pohyb s hudbou, umí sestavit
pohybové vazby, hudebně pohybové motivy a
vytvořit pohybovou sestavu
(skladbu)

● využívá pohybové činnosti pro všestrannou

pohybovou přípravu a zvyšování tělesné zdatnosti

● pozná chybně a správně prováděné činnosti, umí
analyzovat a zhodnotit kvalitu pohybové činnosti
nebo výkonu
průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Člověk a svět práce
Informační a komunikační technologie
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Atletika

22
výsledky vzdělávání

učivo

● volí sportovní vybavení /výstroj a výzbroj/

odpovídající příslušné činnosti a okolním
podmínkám (klimatickým, zařízení, hygieně,
bezpečnosti) a dovede je udržovat a ošetřovat

● dovede připravit prostředky k plánovaným
pohybovým činnostem

- vytrvalostní běh v terénu
- běžecká technika, sprinty
- skok vysoký, skok daleký
- hod granátem
- vrh koulí

● uplatňuje zásady sportovního tréninku
● dovede

rozvíjet
svalovou
sílu,
rychlost, vytrvalost, obratnost a pohyblivost

● uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových
aktivitách

● využívá pohybové činnosti pro všestrannou
pohybovou přípravu a zvyšování tělesné zdatnosti

● dokáže zjistit úroveň pohyblivosti, ukazatele své

tělesné zdatnosti a korigovat si pohybový režim ve
shodě se zjištěnými údaji

● pozná chybně a správně prováděné činnosti, umí
analyzovat a zhodnotit kvalitu pohybové činnosti
nebo výkonu

● prokáže dovednosti poskytnutí první pomoci sobě a
jiným
průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Informační a komunikační technologie
Sportovní hry

11
výsledky vzdělávání

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

● komunikuje při pohybových činnostech – dodržuje

učivo

- košíková: hra
- odbíjená: základní způsoby odbití, podání,příjem
podání, nahrávka, smeč, blok, hra - florbal:
přihrávky, vedení míče, střelba, herní kombinace,
hra

smluvené signály a vhodně používá odbornou
terminologii

● dovede se zapojit do organizace turnajů a soutěží a
umí zpracovat jednoduchou dokumentaci

109

ŠVP - Elektrotechnika - specialista vzdušných sil, od 2020

● dokáže rozhodovat, zapisovat a sledovat výkony
jednotlivců nebo týmu

● dovede připravit prostředky k plánovaným
pohybovým činnostem

● dovede uplatňovat techniku a základy taktiky v
základních a vybraných sportovních odvětvích

● uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových
aktivitách

● participuje na týmových herních činnostech
družstva

● dovede rozlišit jednání fair play od nesportovního
jednání

● pozná chybně a správně prováděné činnosti, umí
analyzovat a zhodnotit kvalitu pohybové činnosti
nebo výkonu

● prokáže dovednosti poskytnutí první pomoci sobě
a jiným
průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Informační a komunikační technologie
Teorie

1
výsledky vzdělávání

● volí sportovní vybavení /výstroj a výzbroj/

odpovídající příslušné činnosti a okolním
podmínkám (klimatickým, zařízení, hygieně,
bezpečnosti) a dovede je udržovat a ošetřovat

učivo
- úvodní hodina, poučení o bezpečnosti
- základní předpisy a nařízení pro provádění TP u
vojsk

● uplatňuje zásady sportovního tréninku
● dokáže vyhledat potřebné informace z oblasti zdraví
a pohybu

● dovede o pohybových činnostech diskutovat,
analyzovat je a hodnotit

● uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových
aktivitách

● popíše vliv fyzického a psychického zatížení na
lidský organismus

● kriticky hodnotí mediální obraz krásy lidského těla a
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komerční reklamu; dovede posoudit prospěšné
možnosti kultivace a estetizace svého vzhledu

● orientuje se v zásadách zdravé výživy a v jejích
alternativních směrech

průřezová témata
Člověk a životní prostředí
Informační a komunikační technologie
Výběrové činnosti

5

výsledky vzdělávání

● volí sportovní vybavení /výstroj a výzbroj/

odpovídající příslušné činnosti a okolním
podmínkám (klimatickým, zařízení, hygieně,
bezpečnosti) a dovede je udržovat a ošetřovat

● komunikuje při pohybových činnostech – dodržuje
smluvené signály a vhodně používá odbornou
terminologii

učivo

-

nejvýznamnější sportovní události roku
překonávání překážek
překážková dráha
běžecké lyžování, bruslení, lezení na umělé stěně,
kopaná, nohejbal, plavání, tenis

● dovede se zapojit do organizace turnajů a soutěží a
umí zpracovat jednoduchou dokumentaci

● dokáže rozhodovat, zapisovat a sledovat výkony
jednotlivců nebo týmu

● dovede připravit prostředky k plánovaným
pohybovým činnostem

● dovede o pohybových činnostech diskutovat,
analyzovat je a hodnotit

● dovede uplatňovat techniku a základy taktiky v
základních a vybraných sportovních odvětvích
uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových
aktivitách

● participuje na týmových herních činnostech
družstva

● dovede rozlišit jednání fair play od nesportovního
jednání

● pozná chybně a správně prováděné činnosti, umí
analyzovat a zhodnotit kvalitu pohybové činnosti
nebo výkonu

● prokáže dovednosti poskytnutí první pomoci sobě a
jiným
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průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Informační a komunikační technologie

Žákyně 4. ročníku budou v 1. pololetí 4. ročníku přezkoušeny z disciplín odpovídajících Výročnímu
přezkoušení vojáků z povolání dle NVMO č.12/2011. Podmínkou klasifikování z předmětu Tělesná
výchova v 1. pololetí 4. ročníku je splnění tohoto přezkoušení v rozsahu výtečně (1), dobře (2) nebo
vyhovující (3).
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6.7. Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích
Cílem vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích je podpora počítačové gramotnosti
žáků, jejich příprava na efektivní využívání informačních a komunikačních prostředků v běžném
osobním životě i pro pracovní účely jako zdroje informací a prostředků dalšího vzdělávání. Žáci
porozumí základům informačních a komunikačních technologií, naučí se na uživatelské úrovni
používat operační systém, kancelářský software a pracovat s dalším běžným programovým vybavením
(včetně CAD systému). Naučí se řešit jednoduché programátorské úlohy.
Podstatnou část vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích představuje práce s
výpočetní technikou. Vzdělávání se realizuje jednak v rámci samostatného vyučovacího předmětu,
jednak důslednou a funkční prací s počítačem a Internetem v celém vzdělávacím procesu.
6.7.1. Informatika a výpočetní technika

Cílem vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích je naučit žáky pracovat s prostředky
informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi.
Žáci porozumí základům informačních a komunikačních technologií, naučí se na uživatelské úrovni
používat operační systém, kancelářský software a pracovat s dalším běžným aplikačním programovým
vybavením (včetně specifického programového vybavení, používaného v příslušné profesní oblasti).
Jedním ze stěžejních témat oblasti informačních a komunikačních technologií, a tedy i cílů výuky, je,
aby žák zvládl efektivně pracovat s informacemi (zejména s využitím prostředků informačních a
komunikačních technologií) a komunikovat pomocí Internetu.
Podstatnou část vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích představuje práce
s výpočetní technikou.
U žáků nastupujících do prvního ročníku se předpokládají elementární znalosti výpočetní techniky
a základní dovednosti v oblasti ovládání osobních počítačů.
U úvodních hodinách jsou tyto znalosti a dovednosti zopakovány a sjednoceny u všech žáků. Naučí se
používat operační systém, textové editory, internet a nástroje pro tvorbu elektrotechnických
schémat. Budou umět sestavit osobní počítač a orientovat se v používaném hardwaru.
Dále se žáci naučí elektronické prezentace, práci s tabulkovými kalkulátory, kreslícími programy
a vybraným databázovým programem tak, aby je mohli souběžně používat v dalších předmětech.
Závěr výuky je věnován nástrojům pro analýzu a simulaci elektronických obvodů a souhrnnému
opakování.
Výuka je zaměřena tak, aby žáci vyšších ročníků byli schopni zvládnout mezinárodní testy počítačové
gramotnosti ECDL (European Computer Driving Licence).
Učební plán předmětu
Ročník

I

II

III

IV

Dotace

2

1

1

2

povinný

povinný

povinný

povinný

Povinnost
(skupina)
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Průřezová témata

Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT:
● Informační a komunikační technologie
1. ročník - dotace: 2, povinný
Hardware a sestavení PC

6

výsledky vzdělávání

● používá počítač a jeho periferie (obsluhuje je,

detekuje chyby, vyměňuje spotřební materiál)

● je schopen z jednotlivých komponent sestavit
osobní počítač

● je schopen sestavit (rozebrat) osobní počítač z
jednotlivých komponent. Případně tyto vyměnit.

učivo

-

Historie výpočetní techniky, druhy počítačů
Architektura počítače
Základní deska
Procesory
Počítačové paměti – ROM, RAM, pevný disk,
optická a jiná média
- Grafické karty a zobrazovací prostředky
- Další vstupní a výstupní periferie
- Praktická ukázka – sestavení počítače

Software, ovládání počítače

7

výsledky vzdělávání

● používá počítač a jeho periferie (obsluhuje je,

detekuje chyby, vyměňuje spotřební materiál)

● pracuje s prostředky správy operačního systému,
na základní úrovni konfiguruje
operační systém, nastavuje jeho uživatelské
prostředí

učivo

- Základy ovládání počítače
- Rozdělení softwaru, softwarová bezpečnost BIOS –
struktura, vlastnosti, možnosti nastavení

- Operační systémy – charakteristika, funkce,
vlastnosti, ovládání a práce s daty

- Aplikační programy, programovací jazyky, formáty
datových souborů

● je si vědom možností a výhod, ale i rizik

(zabezpečení dat před zneužitím, ochrana dat
před zničením, porušování autorských práv) a
omezení (zejména technických a technologických)
spojených s používáním výpočetní techniky
orientuje se v běžném systému – chápe strukturu
dat a možnosti jejich uložení, rozumí a orientuje
se v systému adresářů, ovládá základní práce se
soubory (vyhledávání, kopírování, přesun,
mazání), odlišuje a rozpoznává základní typy
souborů a pracuje s nimi

● využívá nápovědy a manuálu pro práci se

základním a aplikačním programovým vybavením
i běžným hardware

● má vytvořeny předpoklady učit se používat nové
aplikace, zejména za pomoci manuálu a
nápovědy, rozpoznává a využívá analogií ve
funkcích a ve způsobu ovládání různých aplikací
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● vybírá a používá vhodné programové vybavení
pro řešení běžných konkrétních úkolů

● volí vhodné informační zdroje k vyhledávání

požadovaných informací a odpovídající techniky
(metody, způsoby) k jejich získávání

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

● používá běžné základní a aplikační programové
vybavení (aplikace dodávané s operačním
systémem, dále pracuje zejména s aplikacemi
tvořícími tzv. kancelářský SW jako celkem)
Počítačové sítě a internet
výsledky vzdělávání

● používá počítač a jeho periferie (obsluhuje je,

detekuje chyby, vyměňuje spotřební materiál)

5
učivo

- Zásady bezpečnosti počítačových sítí
- Internet – struktura, fungování, možnosti, služby,

aj.
- Efektivní vyhledávání informací na internetu
počítačových sítí a prvků
- Elektronická pošta a online komunikace
● orientuje se v problematice sítí. Je schopen
- Návrh domácí počítačové sítě LAN, WLAN
zapojit jednoduchou počítačovou síť a provést její
Praktická cvičení – realizace počítačové sítě,
nastavení a základní zabezpečení.
výroba datového kabelu, nastavení routeru

● orientuje se v základním nastavování

● ovládá další běžné prostředky online a offline
komunikace a výměny dat
Informace, informační zdroje
výsledky vzdělávání

2
učivo

● volí vhodné informační zdroje k vyhledávání

- Informace a její charakter, informační zdroje a

● orientuje se v získaných informacích, třídí je,

- Etické a právní normy související s informatikou,
- Ergonomie a hygiena práce s PC

požadovaných informací a odpovídající techniky
(metody, způsoby) k jejich získávání

jejich kvalita, metainformace

analyzuje, vyhodnocuje, provádí jejich výběr a
dále je zpracovává

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

● správně interpretuje získané informace a
výsledky jejich zpracování následně

● prezentuje vhodným způsobem s ohledem na
jejich další uživatele
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Textový editor

50
výsledky vzdělávání

učivo

● vytváří, upravuje a uchovává strukturované

- Opakování – zásady správného ovládání PC

● používá běžné základní a aplikační programové

-

vybavení (aplikace dodávané s operačním
systémem, dále pracuje zejména s aplikacemi
tvořícími tzv. kancelářský SW jako celkem)

-

textové dokumenty (ovládá typografická
pravidla, formátování, práce se šablonami, styly,
objekty, hromadnou korespondenci, tvoří
tabulky, grafy, makra)

● je si vědom možností a výhod, ale i rizik

(zabezpečení dat před zneužitím, ochrana dat
před zničením, porušování autorských práv) a
omezení (zejména technických a technologických)
spojených s používáním výpočetní techniky

● využívá nápovědy a manuálu pro práci se

základním a aplikačním programovým vybavením
i běžným hardware

● orientuje se v běžném systému – chápe strukturu
dat a možnosti jejich uložení, rozumí a orientuje
se v systému adresářů, ovládá základní práce se
soubory

-

Prostředí textového editoru, nastavení
Zobrazení, vzhled stránky, náhled a tisk
Zásady pořizování textu v počítači,
Typografická a estetická pravidla
Formátování textu – písma, odstavce (zarovnání,
odsazení, řádkování), kopie formátu, ohraničení a
stínování textu
Funkce – Najít, Nahradit, kontrola pravopisu,
dělení slov
Tabulátory a tabulační zarážky
Styl (textu, odstavce) – přiřazení stylu, změna
stylu, nový styl, vygenerování obsahu dokumentu
Odrážky a číslování (jednoduché, víceúrovňové)
Konec stránky, zalomení , oddíly, sloupce
Záhlaví, zápatí, čísla stránek
Obrázek, tvary, textové pole, WordArt, SmartArt
Rovnice, poznámka pod čarou, iniciála, symboly
Tabulky – základy tvorby tabulek, základní funkce
Grafy – základy tvorby grafů
Hromadná korespondence

(vyhledávání, kopírování, přesun, mazání),
odlišuje a rozpoznává základní typy souborů a
pracuje s nimi

● vybírá a používá vhodné programové vybavení
pro řešení běžných konkrétních úkolů

2. ročník - dotace: 1, povinný
Tabulkový procesor

32

výsledky vzdělávání

● je si vědom možností a výhod, ale i rizik

(zabezpečení dat před zneužitím, ochrana dat
před zničením, porušování autorských práv) a
omezení (zejména technických a
technologických) spojených s používáním
výpočetní techniky

● využívá nápovědy a manuálu pro práci se

učivo

- Principy funkce a oblasti jejich využití, struktura
-

základním a aplikačním programovým vybavením i běžným hardware
-

tabulky, popis okna programu
Editace a plnění buněk
Formátování vzhledu tabulky, podmíněné
formátování
Vzorce a funkce obecně, adresace buněk
(relativní, absolutní)
Základní vzorce, výpočty s procenty
Funkce – suma, průměr, min, max, počet, počet2,
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● vybírá a používá vhodné programové vybavení
pro řešení běžných konkrétních úkolů

● má vytvořeny předpoklady učit se používat nové
aplikace, zejména za pomoci manuálu a
nápovědy, rozpoznává a využívá analogií ve
funkcích a ve způsobu ovládání různých aplikací

● získává a využívá informace z otevřených zdrojů,

-

když, zaokrouhlit, countblank, countif, rank
Tvorba a editace grafů
Filtrování a řazení dat
Formuláře
Export a import dat
Propojení textového editoru a tabulkového
procesoru

zejména pak z celosvětové sítě Internet, ovládá
jejich vyhledávání, včetně použití filtrování

● ovládá běžné práce s tabulkovým procesorem

(editace, matematické operace, vestavěné a
vlastní funkce, vyhledávání, filtrování, třídění,
tvorba grafu,databáze, kontingenční tabulky a
grafy, příprava pro tisk, tisk)

● používá počítač a jeho periferie (obsluhuje je,
detekuje materiál)

3. ročník - dotace: 1, povinný
Počítačová grafika, multimédia
výsledky vzdělávání

7
učivo
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● používá počítač a jeho periferie (obsluhuje je,

detekuje chyby, vyměňuje spotřební materiál)

● je si vědom možností a výhod, ale i rizik

(zabezpečení dat před zneužitím, ochrana dat
před zničením, porušování autorských práv) a
omezení (zejména technických a
technologických) spojených s používáním
výpočetní techniky

- Základní pojmy a principy z oblasti počítačové

grafiky
- Grafické a multimediální formáty, jejich
vlastnosti a způsob využití
- Práce s digitální fotografií – získávání, úpravy,
práce v rastrovém grafickém editoru

● aplikuje výše uvedené – zejména aktivně využívá
prostředky zabezpečení dat před zneužitím a
ochrany dat před zničením

● orientuje se v běžném systému – chápe

strukturu dat a možnosti jejich uložení, rozumí a
orientuje se v systému adresářů, ovládá základní
práce se soubory (vyhledávání, kopírování,
přesun, mazání), odlišuje a rozpoznává základní
typy souborů a pracuje s nimi

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

● má vytvořeny předpoklady učit se používat nové
aplikace, zejména za pomoci manuálu a
nápovědy, rozpoznává a využívá analogií ve
funkcích a ve způsobu ovládání různých aplikací

● vybírá a používá vhodné programové vybavení
pro řešení běžných konkrétních úkolů

● zná základní typy grafických formátů, volí
odpovídající programové vybavení pro práci s
nimi a na základní úrovni grafiku tvoří a upravuje

● vytváří jednoduché multimediální dokumenty

(tedy dokumenty v nichž je spojena textová,
zvuková a obrazová složka informace) v
některém vhodném formátu (HTML dokument,
dokument textového procesoru, dokument
vytvořený specializovaným SW pro tvorbu
prezentací, atp.)

● zaznamenává a uchovává textové, grafické i

numerické informace způsobem umožňujícím
jejich rychlé vyhledání a využití

Multimediální prezentace
výsledky vzdělávání

10
učivo
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● používá počítač a jeho periferie (obsluhuje je,

detekuje chyby, vyměňuje spotřební materiál)

- Principy a zásady úspěšné počítačové prezentace
- Nástroje pro tvorbu prezentace – seznámení

s prezentačním programem
- Tvorba podkladů pro prezentaci
(zabezpečení dat před zneužitím, ochrana dat před
zničením, porušování autorských práv) a omezení - Multimediální prvky a animace v prezentaci
- Samostatná práce
(zejména technických a technologických)
spojených s používáním výpočetní techniky

● je si vědom možností a výhod, ale i rizik

● aplikuje výše uvedené – zejména aktivně využívá
prostředky zabezpečení dat před zneužitím a
ochrany dat před zničením

● orientuje se v běžném systému – chápe strukturu

dat a možnosti jejich uložení, rozumí a orientuje se
v systému adresářů, ovládá základní práce se
soubory

● (vyhledávání, kopírování, přesun, mazání),

odlišuje a rozpoznává základní typy souborů a
pracuje s nimi

● využívá nápovědy a manuálu pro práci se

základním a aplikačním programovým vybavením
i běžným hardware

● má vytvořeny předpoklady učit se používat nové
aplikace, zejména za pomoci manuálu a
nápovědy, rozpoznává a využívá analogií ve
funkcích a ve způsobu ovládání různých aplikací

● vybírá a používá vhodné programové vybavení
pro řešení běžných konkrétních úkolů

● zná základní typy grafických formátů, volí

odpovídající programové vybavení pro práci s nimi
a na základní úrovni grafiku tvoří a upravuje

● vytváří jednoduché multimediální dokumenty

(tedy dokumenty v nichž je spojena textová,
zvuková a obrazová složka informace) v některém
vhodném formátu (HTML dokument, dokument
textového procesoru, dokument vytvořený
specializovaným SW pro tvorbu prezentací, atp.)

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

Používání relačních databází
výsledky vzdělávání

15
učivo
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● používá počítač a jeho periferie (obsluhuje je,
detekuje chyby, vyměňuje spotřební materiál)

● je si vědom možností a výhod, ale i rizik

(zabezpečení dat před zneužitím, ochrana dat
před zničením, porušování autorských práv) a
omezení (zejména technických a technologických)
spojených s používáním výpočetní techniky

Základní pojmy a principy, struktura databáze Tabulky
- vkládání a editace dat, import a export dat

- Formuláře (vložení čáry, tlačítka, podmíněné

formátování)
- Relace – význam a vytváření relací
- Filtrování, vyhledávací dotazy (vzorce, souhrn)
- Sestavy a tisk objektů

● aplikuje výše uvedené – zejména aktivně využívá
prostředky zabezpečení dat před zneužitím a
ochrany dat před zničením

● orientuje se v běžném systému – chápe strukturu
dat a možnosti jejich uložení, rozumí a orientuje
se v systému adresářů, ovládá základní práce se
soubory (vyhledávání, kopírování, přesun,
mazání), odlišuje a rozpoznává základní typy
souborů a pracuje s nimi

● využívá nápovědy a manuálu pro práci se

základním a aplikačním programovým vybavením
i běžným hardware

● má vytvořeny předpoklady učit se používat nové
aplikace, zejména za pomoci manuálu a
nápovědy, rozpoznává a využívá analogií ve
funkcích a ve způsobu ovládání různých aplikací

● vybírá a používá vhodné programové vybavení
pro řešení běžných konkrétních úkolů

● pracuje s dalšími aplikacemi používanými v
příslušné profesní oblasti

● ovládá základní práce v databázovém procesoru
(editace, vyhledávání, filtrování, třídění, relace,
tvorba sestav, příprava pro tisk, tisk)

● zná základní typy grafických formátů, volí
odpovídající programové vybavení pro práci s
nimi a na základní úrovni grafiku tvoří a upravuje

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

4. ročník - dotace: 2, povinný
Simulace a analýza elektronických obvodů
výsledky vzdělávání

30

- učivo
120

ŠVP - Elektrotechnika - specialista vzdušných sil, od 2020

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

● orientuje se v běžném systému – chápe strukturu

dat a možnosti jejich uložení, rozumí a orientuje se
v systému adresářů, ovládá základní práce se
soubory

-

Nástroje pro simulaci a analýzu
Sestavení obvodu
Stejnosměrná analýza obvodu
Střídavá analýza obvodu
Frekvenční analýza obvodu
Další funkce SW pro simulaci a analýzu obvodu

(vyhledávání, kopírování, přesun, mazání), odlišuje
a rozpoznává základní typy souborů a pracuje s
nimi

● ovládá principy algoritmizace úloh a sestavuje
algoritmy řešení konkrétních úloh
(dekompozice
úlohy na
jednotlivé
elementárnější činnosti za použití přiměřené míry
abstrakce)

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

● využívá SW pro analýzu a simulaci elektronických
obvodů

● Orientuje se v SW pro svoji specializaci. Zná jeho
využití a umí jej použít pro analýzu a simulaci.

● používá počítač a jeho periferie (obsluhuje je,
detekuje chyby, vyměňuje spotřební materiál)

● vytváří, upravuje a uchovává strukturované textové
dokumenty (ovládá typografická pravidla,
formátování, práce se šablonami, styly, objekty,
hromadnou korespondenci, tvoří tabulky, grafy,
makra)

● pracuje s dalšími aplikacemi používanými v
příslušné profesní oblasti

Opakování

28
výsledky vzdělávání

učivo

- Tvorba schémat
- Práce s daty v operačním systému
informacím (schémata, grafy apod.)
- Počítačové sítě a související aplikace
● orientuje se v běžném systému – chápe strukturu
- Analýza a simulace obvodů
dat a možnosti jejich uložení, rozumí a orientuje
- Práce s kancelářskými aplikacemi balíku MS
se v systému adresářů, ovládá základní práce se
Office
soubory (vyhledávání, kopírování, přesun, mazání)

● rozumí běžným i odborným graficky ztvárněným

● odlišuje a rozpoznává základní typy souborů a
pracuje s nimi
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● využívá nápovědy a manuálu pro práci se

základním a aplikačním programovým vybavením i
běžným hardware

● využívá SW pro analýzu a simulaci elektronických
obvodů

● orientuje se v SW pro svoji specializaci. Zná jeho
využití a umí jej použít pro analýzu a simulaci.

● používá počítač a jeho periferie (obsluhuje je,

detekuje chyby, vyměňuje spotřební materiál)

● je si vědom možností a výhod, ale i rizik
(zabezpečení dat před zneužitím, ochrana dat před
zničením, porušování autorských práv) a omezení
(zejména technických a technologických)
spojených s používáním výpočetní techniky

● vytváří, upravuje a uchovává strukturované

textové dokumenty (ovládá typografická pravidla,
formátování, práce se šablonami, styly, objekty,
hromadnou korespondenci, tvoří tabulky, grafy)

● specializovaným SW pro tvorbu
prezentací, atp.)

● ovládá běžné práce s tabulkovým procesorem

(editace, matematické operace, vestavěné a
vlastní funkce, vyhledávání, filtrování, třídění,
tvorba grafu, databáze, kontingenční tabulky a
grafy, příprava pro tisk, tisk)

● ovládá základní práce v databázovém procesoru
(editace, vyhledávání, filtrování, třídění, relace,
tvorba sestav, příprava pro tisk, tisk)

● pracuje s dalšími aplikacemi používanými v
příslušné profesní oblasti

● používá běžné základní a aplikační programové
vybavení (aplikace dodávané s operačním
systémem, dále pracuje zejména s aplikacemi
tvořícími tzv. kancelářský SW jako celkem)

6.8. Ekonomické vzdělávání
Cílem tohoto vzdělávání je rozvíjet ekonomické myšlení žáku a umožnit jim pochopit mechanismus
fungování tržní ekonomiky, porozumět podstatě podnikatelské činnosti a principu hospodaření
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podniku. Žáci jsou vedeni k praktickému využívání osvojených poznatků v oboru a získají předpoklady
pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit.
6.8.1. Ekonomika

Cílem této vzdělávací oblasti je rozvíjet ekonomické myšlení žáků a umožnit jim pochopit
mechanismus fungování tržní ekonomiky, porozumět podstatě podnikatelské činnosti a principu
hospodaření podniku. Žáci získají předpoklady pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit a naučí
se orientovat v právní úpravě podnikání. Součástí je učivo o marketingu a managementu a využití
jejich nástrojů při řízení provozu hospodářských subjektů různých úrovní.
Důležitá je také znalost fungování finančního trhu, národního hospodářství a EU. Žáci jsou vedeni k
praktickému využívání osvojených poznatků v oboru.
Vzdělávací oblast je úzce propojena s průřezovým tématem Člověk a svět práce a se standardem
finanční gramotnosti pro střední vzdělávání.
Učební plán předmětu
Ročník

II

III

Dotace

2

1

povinný

povinný

Povinnost
(skupina)

Průřezová témata

Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT:
● Člověk a svět práce
2. ročník - dotace: 2, povinný
Úvod do ekonomie

2

výsledky vzdělávání

● používá a aplikuje základní ekonomické pojmy
● charakterizuje historii a vývoj ekonomického
myšlení

● charakterizuje teorii potřeb

učivo

-

2 základní definice ekonomie
historický vývoj ekonomického myšlení
potřeby, pyramida potřeb, statky, služby
životní úroveň a její složky

● charakterizuje pojem životní úroveň

Hospodářský proces, jeho 4 fáze
výsledky vzdělávání

3
učivo
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● charakterizuje čtyři fáze hospodářského procesu
● charakterizuje výrobu a výrobní faktory
● umí zhodnotit dva různé typ spotřeby

- výroba a výrobní faktory
- rozdělování a přerozdělování
- směna, obchod
- spotřeba výrobní a konečná

Trh, tržní subjekty, nabídka, poptávka

4

výsledky vzdělávání

● posoudí vliv ceny na nabídku a poptávku
● vyjádří formou grafu určení rovnovážné ceny
● umí nakreslit nabídkovou a poptávkovou křivku

učivo

- trh - charakteristika, členění
- poptávka a poptávková křivka
- nabídka a nabídková křivka
- graf určení rovnovážné ceny

Fungování tržního mechanismu

3

výsledky vzdělávání

● na příkladu popíše fungování tržního mechanismu
● charakterizuje příklady fungování tržního

učivo

- tržní mechanismus a jeho fungování
- dokonalá konkurence, monopolní konkurence oligopol a monopol

mechanismu

● vystihne oligopol a monopol a zvýrazní rozdíl mezi
nimi
Zboží a jeho cena

3

výsledky vzdělávání

● stanoví cenu jako součet nákladů, zisku a DPH a
vysvětlí, jak se cena liší podle zákazníků, místa a
období

● rozpozná běžné cenové triky a klamavé nabídky
● charakterizuje význam ceny z různých hledisek

učivo

- zboží - co označujeme jako zboží
- cena - její obecná charakteristika
- stanovení ceny včetně DPH jako součet nákladů,
zisku a DPH

- rozdíl ceny podle zákazníků, místa a obdobípsychologie tvorby ceny - běžné cenové triky

Právní formy podnikání

5

výsledky vzdělávání

● posoudí vhodné formy podnikání pro obor
● orientuje se v právních formách podnikání a
dovede charakterizovat jejich základní znaky

● umí porovnat kapitálové společnosti s veřejnou
obch. společností

učivo

-

podnikání fyzických osob - živnosti
společnost s ručením omezeným
veřejná obchodní společnost
akciová společnost
další formy podnikání
posouzení vhodné formy podnikání

Podnikatelský záměr
výsledky vzdělávání

3
učivo
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● vytvoří podnikatelský záměr a zakladatelský
rozpočet

● charakterizuje podnikatelský záměr
● umí vyhodnotit podnikatelský záměr

-

podnikatelský záměr - smysl a význam
struktura podnikatelského záměru
zakladatelský rozpočet, zakladatelská rozvaha
přehled o peněžních tocích
analýza krátkého podnikatelského záměru

Podnikání podle obch. zákoníku

3

výsledky vzdělávání

● orientuje se ve způsobech ukončení podnikání
● na příkladu popíše základní povinnosti
podnikatele vůči státu

učivo

- zahájení podnikání
- povinnosti podnikatele vůči státu
- způsoby ukončení podnikání

● umí posoudit vhodné formy podnikání
● umí uvést příklady vztahující se k základním
povinnostem podnikatele
Evropská unie a evropská měnová unie

3

výsledky vzdělávání

● charakterizuje společnou zahraniční a obchodní
politiku

● umí stručně charakterizovat hlavní instituce
Evropské unie

● vystihne výhody EU pro volný pohyb zboží, osob,
kapitálu

učivo

-

význam EU ve světovém hospodářství
hospodářská, měnová a celní unie
volný pohyb zboží, služeb, osob a kapitálu
stručně hlavní instituce EU
společná zahraniční, bezpečnostní a obchodní
politika
společná zemědělská a dopravní politika
stručně konvergenční kritéria na základě
Maastrichtské smlouvy
práva a povinnosti členů EU, výhody členstvícharakteristika Evropské měnové unie (eurozóny)
význam a role Evropské centrální banky

Bankovní systém

2

výsledky vzdělávání

● vystihne důležitou roli centrální banky
● dovede vyjmenovat a popsat zákl. bankovní
produkty

● umí zhodnotit význam bankovnictví pro

učivo

-

charakteristika bankovnictví
vedoucí role centrální banky a její hlavní činnosti
postavení obchodních bank
stručně hlavní bankovní produkty

ekonomiku

Cenné papíry

2
výsledky vzdělávání

učivo
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● umí charakterizovat cenný papír
● zná základní způsoby členění cenných papírů
● umí vysvětlit rozdíl mezi dluhopisem a akcií

-

charakteristika cenného papíru
výnosy a rizika cenných papírů, portfolio CP
druhy cenných papírů
trhy, obchodování s cennými papíry

Podnik a jeho majetek

6

výsledky vzdělávání

● rozlišuje jednotlivé druhy majetku
● přesně definuje dlouhodobý hmotný majetek a
jeho části

● přesně vysvětlí, co je to oběžný majetek a jak se
člení

učivo

-

podnik, struktura majetku podniku
dlouhodobý majetek
oběžný majetek
účetní evidence majetku - rozvaha
struktura aktiv a pasiv podniku

Výsledek hospodaření podniku
výsledky vzdělávání

4
učivo

● umí celkově zhodnotit výsledek hospodaření firmy - náklady podniku, jednotlivé druhy
- výnosy podniku, jednotlivé druhy
● vysvětlí pojmy hosp. výsledek hrubý, čistý,
- výpočty výsledku hospodaření podniku
disponibilní, účetní, bilanční
- vztah nákladů a výnosů, aktiv a pasiv
● zná hlavní pravidla rozdělování zisku podle obch.
zákoníku
Druhy škod

2
výsledky vzdělávání

● perfektně zná, co musí obsahovat pracovní
smlouva

● ví, jaká je odpovědnost zaměstnance za vzniklou
škodu

učivo

- stručný úvod do pracovně právních vztahů- druhy

odpovědnosti za škody ze strany zaměstnance
- druhy odpovědnosti škod ze strany zaměstnavatele
- možnosti předcházení škodám

● ví, jaká je odpovědnost zaměstnavatele za škodu
Jednoduché kalkulace ceny
výsledky vzdělávání

5
učivo

● vysvětlí, proč se tvoří kalkulace, co firmě umožňují - jednoduché kalkulace ceny
- příklady využití kalkulačního vzorce
● zná strukturu kalkulačního vzorce obsahující
- výpočty s využitím nákladů, výnosů, aktiv a pasiv
náklady, zisk i DPH
● popíše způsob rozvrhování režijních nákladů na
výrobky
Marketing

4
výsledky vzdělávání

učivo
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● zná 4 historické koncepce marketingu
● vysvětlí hlavní marketingové strategie
● na grafu vysvětli životní cyklus výrobku

- úvod do marketingu, definice, vymezení
marketingu

- 4 základní koncepce marketingového řízenínástroje marketingu - plánování, produkt,
distribuce, cena, propagace
- marketingové strategie
- základní marketingové ukazatele
- životní cyklus výrobku a jeho stadia

Management

3
výsledky vzdělávání

● dovede charakterizovat management různými
způsoby

● popíše 4 základní styly práce manažera
● umí stručně popsat hlavní manažerské činnosti

učivo
úvod do managementu, vymezení managementu
manažer.činnosti - rozhodování, plánování,vedení,
organizování, komunikace, kontrola
4 základní styly řídící práce manažera
současné přístupy k managementu

Mzdy, mzdové výpočty

5

výsledky vzdělávání

● zná definici mzdy a 4 základní formy mzdy
● zná výši sociálního a zdrav.pojištění
● umí vypočítat čistou mzdu z hrubé mzdu

učivo

-

mzdová soustava, mzdové předpisy
definice mzdy a platu, formy mzdy
složky mzdy, daň ze mzdy
systém sociálního a zdravotního pojištění
mzdové výpočty, zákonné odvody

Inflace a devalvace

2

výsledky vzdělávání

● umí vysvětlit podstatu inflace
● umí popsat tři základní druhy inflace
● vysvětlí rozdíl mezi inflací a deflací

učivo

-

podstat inflace, její výpočet
příčiny a druhy inflace
dopady inflace na občany a podnikatele
podstata devalvace, její příčiny a dopady

3. ročník - dotace: 1, povinný
Daňová soustava

5

výsledky vzdělávání

● umí vyjmenovat všechny přímé daně
● vysvětlí rozdíl mezi přímou a nepřímou daní
● zná sazby DPH v ČR a dva způsoby výpočtu DPH

učivo

- přímé daně - daň z příjmů, majetkové daně
- nepřímé daně - DPH, spotřební daně
- daňová evidence pro plátce i neplátce DPHregistrace k daním

● umí vyjmenovat všechny spotřební daně
Peníze

3
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výsledky vzdělávání

učivo

● zná 4 základní funkce peněz

-

● dovede popsat charakteristické vlastnosti peněz
● ví, v čem spočívá řízení peněžní zásoby a kdo ji
provádí

platební styk v národní a zahraniční měně
základní vlastnosti peněz
4 základní funkce peněz
výměna peněz podle kurzovního lístku
peněžní agregáty, řízení peněžní zásoby

Základy finanční analýzy

5

výsledky vzdělávání

● chápe a vysvětlí význam a smysl finanční analýzy
● umí vysvětlit ekonomický smysl různých druhů
rentability

učivo

- rentabilita a zadluženost
- likvidita a doba obratu zásob
- výpočty - základní ukazatele finanční analýzy

● umí zhodnotit význam doby obratu zásob
Finanční trh

4
výsledky vzdělávání

učivo

● vysvětlí rozdíl mezi kapitálovým a peněžním trhem ● popíše různé způsoby stanovení úrokové sazby
● umí charakterizovat produkt životní pojištění

charakteristika finančního trhu
kapitálový a peněžní trh
orientace v produktech pojišťovacího trhuschopnost vybrat nejvýhodnější pojistný produkt s
ohledem na své potřeby
- úrokové sazby
- rozdíl mezi úrokovou sazbou a RPSN

Národní hospodářství

3

výsledky vzdělávání

● zná výpočet hrubého domácího produktu
výdajovou metodou

● zhodnotí, k čemu slouží ukazatele národního
hospodářství

učivo

-

struktura národního hospodářství
činitelé ovlivňující úroveň národního hospodářství
hrubý domácí produkt a způsoby jeho stanovení
význam ukazatelů vývoje národního hospodářství

● vysvětlí rozdíl mezi HDP a hrubým národním
produktem
Nezaměstnanost
výsledky vzdělávání

● umí charakterizovat nezaměstnanost a její příčiny
● zná způsob výpočtu míry nezaměstnanosti
● vysvětlí 3 základní druhy nezaměstnanosti a rozdíl

3
učivo
- charakteristika nezaměstnanosti
- příčiny nezaměstnanosti druhy nezaměstnanosti,
- míra nezaměstnanosti

mezi nimi
Peněžní toky ve firmě

4
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výsledky vzdělávání

učivo

● ví, k čemu slouží přehled o peněžních tocích a proč

- přehled o peněžních tocích firmy jak, kdy a

proč se sestavuje přehled o peněžních
tocích význam kladného peněžního toku na
konci období
- výpočty - peněžní toky a finanční analýza

se sestavuje

● uvede, která instituce hlavně využívá přehled o
peněžních tocích

● zhodnotí význam kladného peněžního toku na
konci období
Platební bilance, státní rozpočet

3

výsledky vzdělávání

● umí popsat strukturu platební bilance státu
● vysvětlí tři možné varianty státního rozpočtu
● zná největší položky příjmové stránky státního

učivo
- podstata platební bilance státu podstata
- státního rozpočtu srovnání úlohy velkých a
- malých podniků v ekonomice státu

rozpočtu
Evropská unie

2
výsledky vzdělávání

● charakterizuje historii EU
● charakterizuje práva a povinnosti členů EU
● charakterizuje podnikání v rámci EU

učivo
-

charakteristika Evropské unie stručná
historie EU
hospodářská, měnová a celní unie důležitost
evropské integrace
hodnocení ekonomického dopadu členství v
Evropské unii
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6.9. Odborné vzdělávání
6.9.1. Základy elektrotechniky

Žák získává základní znalosti v oboru elektrotechniky. Zaměření na obecné zákonitosti, základní
veličiny, jednotky a vztahy. Na získané znalosti navazují další odborné předměty.
Cílem je získání, sjednocení, ucelení a upevnění základních znalostí v oboru elektrotechniky.
Učební plán předmětu
Ročník

I

II

Dotace

3

2

povinný

povinný

Povinnost
(skupina)

1. ročník - dotace: 2, povinný
Základní pojmy

5
výsledky vzdělávání

● užívá základní elektrotechnické pojmy

učivo
Fyzikální veličiny, jednotky
Proudové pole - veličiny proudového pole

Stejnosměrný proud

40

výsledky vzdělávání

● užívá základní elektrotechnické pojmy
● nakreslí schéma zapojení elektrického obvodu za
použití schematických značek prvků

● analyticky, numericky či graficky řeší obvody
stejnosměrného proudu

● aplikuje Kirchhoffovy zákony a další poučky při
řešení složitějších elektrických obvodů

● využívá princip vedení stejnosměrného proudu v
kovech a podstatu elektrického odporu kovů při
zjišťování příkonu elektrospotřebiče, zjišťování
ztrát ve vedení, výběru vhodného vodiče, aj.

● popíše princip elektrolýzy

učivo

-

Vlastnosti proudového pole – Ohmův zákon
Rezistivita a konduktivita
Závislost elektrického odporu na teplotě
Práce a výkon elektrického proudu
Tepelné účinky elektrického proudu
Kirchhoffovy zákony
Zdroje stejnosměrného napětí a proudu
Spojování rezistorů, transfigurace
Využití rezistorů v praxi
Řešení elektrických obvodů
Metody řešení elektrických obvodů
Věty o náhradních zdrojích
Nelineární obvody

● vybere a vhodně udržuje elektrochemický zdroj
proudu na základě znalostí předností a nedostatků
jednotlivých druhů zdrojů
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Elektrostatické pole

20

výsledky vzdělávání

● užívá základní elektrotechnické pojmy
● využívá vlastností izolantů a chování
elektrostatického pole při výběru vhodného
izolantu

● počítá kapacitu různých typů kondenzátorů
● řeší elektrické obvody s kondenzátorem se
stejnosměrným i střídavým zdrojem napětí

učivo

-

Vznik elektrostatického pole. Coulombův zákon.
Veličiny elektrostatického pole.
Intenzita elektrického pole.
Elektrická indukce. Gaussova věta.
Zobrazování elektrostatických polí. Vlastnosti
elektrostatického pole.
Elektrické vlastnosti izolantů. Polarizace
dielektrika. Elektrická pevnost dielektrika.
Homogenní elektrické pole, kapacita, kondenzátor
Spojování kondenzátorů.
Řešení obvodů s kondenzátory.

Magnetické pole

25

výsledky vzdělávání

● užívá základní elektrotechnické pojmy
● zjistí magnetizační charakteristiku
feromagnetické látky

● řeší magnetické obvody

učivo

- Vznik magnetického pole, zobrazování
magnetických polí.

- Magnetické pole permanentního magnetu.

Magnetická pole vybuzená elektrickým proudem.

- Veličiny magnetického pole.
-

Hopkinsonův zákon.
Magnetické vlastnosti látek.
Výpočet magnetických polí.
Magnetické pole přímého vodiče kruhového
průřezu.
Magnetické pole kruhového vodiče.
Magnetické pole válcové cívky.
Magnetické pole prstencové cívky.

Elektromagnetická indukce
výsledky vzdělávání

● vysvětlí princip elektromagnetické indukce a její

vztah na fungování různých elektrických strojů a
přístrojů (transformátory, elektromotory,
indukční pece, měřicí přístroje apod.)

● vybere typ jádra pro realizaci indukčnosti podle

15
učivo

- Indukční zákon.
- Vlastní a vzájemná indukčnost.
- Energie magnetického pole.
- Silové účinky magnetického pole.

předpokládaného kmitočtového rozsahu

● změří indukčnost a jakost cívky
● spočítá parametry transformátoru
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2. ročník - dotace: 2, povinný
Střídavé proudy
výsledky vzdělávání

● navrhne a realizuje obvod zadaných vlastností
● řeší obvody střídavého proudu symbolickou
metodou použitím fázorů

● řeší elektrické obvody s aktivními a pasivními
prvky (zdroje, rezistory, cívky a kondenzátory) v
oblasti střídavého proudu

11
učivo

- Základní pojmy.
- Časový průběh střídavých veličin.
- Efektivní a střední hodnota střídavého sinusového

proudu a napětí.
- Vznik střídavého sinusového napětí. Popis s pomocí
fázorů.

Jednoduché obvody se sinusovým střídavým
proudem
výsledky vzdělávání

● navrhne a realizuje obvod zadaných vlastností
● řeší elektrické obvody s aktivními a pasivními
prvky (zdroje, rezistory, cívky a kondenzátory) v
oblasti střídavého proudu

10
učivo

- Rezistor, kondenzátor a cívka v obvodech se
střídavým proudem.
- Obvody v harmonicky ustáleném stavu.

Složené obvody se sinusovým střídavým proudem
výsledky vzdělávání

● navrhne a realizuje obvod zadaných vlastností
● řeší obvody střídavého proudu symbolickou

12
učivo

- Výkon střídavého proudu, účiník. Rezonanční
obvody. RC, LC články.

metodou použitím fázorů
Řešení obvodů se střídavým proudem
výsledky vzdělávání

● navrhne a realizuje obvod zadaných vlastností
● řeší obvody střídavého proudu symbolickou
metodou použitím fázorů

15
učivo

- Komplexní čísla, duální obvody,
- transfigurace, děliče napětí a proudu, metody
řešení obvodů střídavého proudu

●

řeší elektrické obvody s aktivními a pasivními
prvky (zdroje, rezistory, cívky a kondenzátory) v
oblasti střídavého proudu

Trojfázová proudová soustava
výsledky vzdělávání

● vypočítá základní pojmy, popisuje vznik a
vlastnosti trojfázové sdružené soustavy

● řeší trojfázové obvody se základními druhy
zapojení zátěže

12
učivo

- Vlastnosti trojfázové soustavy. Základní zapojení
trojfázové soustavy.
- Zatížení trojfázové soustavy. Výkon a práce
trojfázového proudu.
- Točivé magnetické pole.
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Přechodové jevy v elektrických obvodech

4

výsledky vzdělávání

učivo

● vysvětlí chování obvodu, umí odvodit
přechodovou charakteristiku

- Přechodová charakteristika kondenzátoru.
- Přechodová charakteristika cívky.
- Přechodové jevy v elektrickém obvodu.

6.9.2. Elektrotechnologie

Obsahový okruh Elektrotechnika poskytuje žákům znalosti a dovednosti v oblasti elektrotechnických
součástek, materiálů užívaných v elektrotechnice, učí je provádět elektroinstalační úkony, dovednosti
v ručním a strojním obrábění, pájet elektronické součástky. Žáci jsou vedeni k dodržování zásad
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Učební plán předmětu
Ročník

I

Dotace

2

Povinnost
(skupina)

povinný

1. ročník - dotace: 2, povinný
Technologie ručního zpracování materiálů
výsledky vzdělávání

● zná základní způsoby ručního zpracování
materiálů

● orientuje se zná principy obrábění
● umí použít způsoby spojování součástí
● zdůvodní úlohu státního odborného dozoru nad

13
učivo

- Měření délek, kontrola a měření úhlů, orýsování,

dělení materiálu, základy třískového obrábění,
řezání, pilování, vrtání, zahlubování, vystružování.
Vrtací stroje a zařízení. Ruční řezání závitů, druhy
závitů a nástroje pro řezání.
- Ohýbání a rovnání materiálů. Spojování součástí

bezpečností práce

● dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci a požární prevence

● uvede základní bezpečnostní požadavky při práci
se stroji a zařízeními na pracovišti a dbá na jejich
dodržování

● vysvětlí základní úkoly a povinnosti organizace při
zajišťování BOZP
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Povrchová úprava kovů

2

výsledky vzdělávání

● chápe problematiku koroze a zná způsoby
ochrany proti korozi

učivo

- Koroze konstrukčních materiálů a ochrana proti
korozi

Materiály pro elektrotechniku

14

výsledky vzdělávání

● volí elektricky vodivý materiál na základě jeho

vlastností (rezistivita, teplotní součinitel odporu,
supravodivost, kryovodivost, hustota, tepelné a
mechanické parametry aj.), způsobu zpracování a
s ohledem na plánované využití

● vybere elektroizolační materiál dle jeho

základních vlastností (elektrická vodivost,
polarizace, permitivita, elektrická pevnost,
dielektrické ztráty, tepelná vodivost aj.) a
provedení (plynné a kapalné izolanty, přírodní
makromolekulární izolanty, syntetické
makromolekulární látky, anorganické látky)

učivo

- Elektricky vodivé materiály, charakteristické
vlastnosti.

- Magnetické materiály, fyzikální podstata

magnetismu.
- Elektroizolační materiály, základní vlastnosti,
užívané izolanty a dielektrika.
- Polovodičové materiály, druhy a vlastnosti
polovodičových materiálů

● rozlišuje magnetické materiály s ohledem na

plánované užití na magneticky tvrdé, magneticky
měkké a materiály se zvláštními magnetickými
vlastnostmi

● rozeznává magnetické látky diamagnetické,
paramagnetické, feromagnetické,
antiferomagnetické, ferimagnetické

● zjistí charakteristiky magnetických materiálů
(křivka prvotního magnetování, hysterezní
smyčka, permeabilita aj.)

● je seznámen s technologií výroby křemíku
● chápe fyzikální podstatu elektrické vodivosti

polovodičů (vlastní vodivost polovodičů, pásová
teorie vlastního polovodiče, nevlastní vodivost
polovodičů) a využívá ji při výběru polovodičových
materiálů

● rozlišuje vodivost N (elektronovou), vodivost P
(děrovou)
Změna vlastností materiálů
výsledky vzdělávání
● zná nejdůležitější technologické procesy vedoucí
ke změně vlastností materiálů

2
učivo

- Směs, slitina, sloučenina
- Technologické procesy - difuze, implantace
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Základy vakuové techniky

6

výsledky vzdělávání
● rozumí principu elektronek

učivo

-

Čerpání plynů a typy vývěv
Princip elektronky
Dioda
Trioda
Vícemřížkové elektronky
Obrazové elektronky - obrazovky

Technologie polovodičových součástek

9

výsledky vzdělávání

● má obecný přehled o rozdělení integrovaných
obvodů a jejich značení

● rozlišuje vodivost N (elektronovou), vodivost P

učivo

- Technologie bipolární struktury
- Technologie unipolární struktury
- Technologický postup při integrovaných obvodů

(děrovou)

● chápe chování přechodu PN v propustném a
závěrném směru
Technologie pasivních součástek

6

výsledky vzdělávání
● vybere elektroizolační materiál dle jeho
základních vlastností (elektrická vodivost,
polarizace, permitivita, elektrická pevnost,
dielektrické ztráty, tepelná vodivost aj.) a
provedení (plynné a kapalné izolanty, přírodní
makromolekulární izolanty, syntetické
makromolekulární látky, anorganické látky)

učivo

-

Rezistory, potenciometry
Kondenzátory – elektrolytické, s dielektrikem,
slídové, keramické, proměnné
Řady hodnot a značení

Technologie konstrukčních součástek
výsledky vzdělávání
● orientuje se v konstrukčních součástkách

4
učivo

- Konektory
- Otočné přepínače a spínače Tlačítkové soupravy

Technologie plošných spojů
výsledky vzdělávání

● chápe problematiku koroze a zná způsoby
ochrany proti korozi

● zná technologické metody výroby desek na

4
učivo

- Základní a pomocné materiály
- Technologické metody výroby plošných spojů
- Zásady návrhu a konstrukce plošných spojů

plošné spoje
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Výroba elektrického vinutí

4

výsledky vzdělávání

učivo

● chápe význam různého způsobu výroby vinutí
● rozumí použití vinutí v elektrických zařízeních

- Druhy a funkce vinutí podle funkce a provedení
Zařízení pro výrobu vinutí

Výroba desek technologií povrchové montáže

6

výsledky vzdělávání

učivo

- ovládá princip technologie povrchové montáže a
zná rozdíly v součástkách pro SMD

- Charakteristika nové metody montáže
- Hlavní důvody pro zavádění povrchové montáže

Typy součástek a pouzder pro technologii
povrchové montáže
- Některé druhy součástek pro povrchovou montáž
- Montážní substráty pro technologii povrchové
montáže
- Metody pájení a lepení u povrchové montáže
součástek

6.9.3. Číslicová technika

Předmět je úvodem do problematiky základních logických obvodů a číslicové techniky. Studenti se
seznámí s logickými funkcemi jejich realizacemi. Tyto poznatky jsou dále rozvíjeny v oblasti výpočetní
a automatizační techniky.
Učební plán předmětu
Ročník

III

IV

Dotace

1

2

povinný

povinný

Povinnost
(skupina)

3. ročník - dotace: 1, povinný
Číselné soustavy
výsledky vzdělávání

2
učivo

● Umí pracovat s různými číselnými soustavami

- Binární soustava
Umí pracovat s binární, dekadickou, hexadecimální - Hexadecimální soustava, aritmetické operace
soustavou.Umí převádět čísla mezi jednotlivými
soustavami.

● Zná rozdíl mezi spojitou, nespojitou veličinou.
Zná rozdíl mezi analogovým a číslicovým signálem.
Zná konkrétní typy spojitých a nespojitých veličin.
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Kódy: přirozený, dvojkový, BCD, 1z 10

4

výsledky vzdělávání

učivo

● Umí pracovat s různými číselnými soustavami

- Přímý binární kód
Umí pracovat s binární, dekadickou, hexadecimální - BCD kód, ostatní druhy kódů
soustavou.Umí převádět čísla mezi jednotlivými
- Převody mezi soustavami
soustavami.

- Orientuje se v kódech používaných v ČT
Orientuje se v přirozeném, dvojkovém, BCD, 1 z
10 kódu.
Kombinační logické funkce

14

výsledky vzdělávání

učivo

● Zná základní logické funkce

Zná základní logické funkce a členy AND, NAND, OR, NOR.
● Zná Boolovu algebru
Umí použít Boolovu algebru a výrokovou logiku
● Umí upravit a minimalizovat logickou funkci.
Umí upravit a minimalizovat logickou funkci pomocí
Booleovy algebry, nebo pomocí map.

Základní pojmy
Logický součet a součin
Pravdivostní tabulka
Vennův diagram
Boolova algebra
Minimalizace logických funkcí
Karnoughova mapa

Kombinační logické obvody

12

výsledky vzdělávání

učivo

● Zná Boolovu algebru

Umí použít Boolovu algebru a výrokovou logiku
● Umí upravit a minimalizovat logickou funkci.
Umí upravit a minimalizovat logickou funkci pomocí Booleovy algebry, nebo pomocí map.
● Řeší kombinační logické obvody
Umí řešit kombinační logické obvody.Multiplexer,
demultiplexer, komparátor, scčítačka.

AND a NAND
OR a NOR
Invertory
Multiplexer a demultiplexor
Komparátory
Převodníky kódů
Sčítačky a odečítačky

4. ročník - dotace: 2, povinný
Sekvenční logické obvody

10

výsledky vzdělávání
● Řeší sekvenční logické obvody
Umí řešit sekvenční logické obvody. Klopné
obvody.

učivo

-

Zpětné vazby a zpoždění v kombinačních obvodech
Klopné obvody RS, D, T, JK
Posuvné a kruhové registry
Děličky a čítače
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Paměťové obvody

6

výsledky vzdělávání

učivo

● Orientuje se v typech pamětí

Zná základní druhy počítačových pamětí typu ROM a RAM a jejich vlastnosti.
-

Rozdělení pamětí z technologického hlediska
Vlastnosti paměti typu ROM, RAM a EPROM
Statické a dynamické paměti
Zápis a čtení paměti

Mikropočítače

5
výsledky vzdělávání

● Zná základy výpočetní techniky
Zná základy výpočetní techniky. Je seznámen se
strukturou mikropočítače. Historii a vývoj číslicové
a výpočetní techniky.A zná nejmodernější trendy
vývoje.

učivo

-

Vnitřní struktura
Registry speciálních funkcí, význam paměti
Časovače, čítače
Styk s periferními obvody
Použití převodníků D/A a A/D s periferními
obvody

Mikroprocesory

9

výsledky vzdělávání
● Je seznámen se strukturou mikroprocesoru
Zná strukturu a základní vlastnosti
mikroprocesoru

učivo

-

Blokové schéma
Řídicí jednotka a aritmeticko-logická jednotka
Řadiče
Vnitřní paměti

Automatizační technika

28

výsledky vzdělávání
● Je seznámen s aplikací techniky číslicové pro
automatizaci
Zná základní principy návrhu a konstrukce
automatických a robotických systémů.
Orientuje se v programovacích prostředích
robotů.
Umí sestavit a naprogramovat jednoduché
automaty nebo roboty s vybranými čidly a
stanovenými jednoduchými pohyby a
manipulacemi.

učivo

-

Druhy automatizačních systémů
Základní vlastnosti automatizačních systémů
Numerické řízení
Roboty
Využití počítačů při výrobě
Stavba a programování jednoduchých robotů
nebo automatů s využitím výukových stavebnic
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6.9.4. Elektronika
Učební plán předmětu
Ročník

II

III

IV

Dotace

2

1

1

povinný

povinný

povinný

Povinnost
(skupina)

2. ročník - dotace: 2, povinný
Základní obvody

20
výsledky vzdělávání

učivo

● použije, navrhne a sestaví základní obvody s - Obvodově součástky a veličiny
pasivními součástkami (dělič napětí, můstek, - Zdroje a jejich vlastnosti
dolní a horní propust,…)
- Děliče napětí kmitočtově nezávislé a závislé
- Elektrický dvojpól a čtyřpól, parametry

Polovodiče, usměrňovače, stabilizátory

20

● chápe chování přechodu PN v propustném a
závěrném směru

● zjistí z polovodičové součástky její parametry
(energetický skok, funkce polovodiče)

- Elektrická vodivost polovodičů, přechod PN,
polovodičové diody, parametry
- Základní zapojení usměrňovačů, filtrace,
zdvojovače, násobiče, stabilizátory

Vícevrstvé spínací součástky

8

● rozumí principu činnosti vícevrstvých součástek

- Tyristor, triak, diak

● chápe použití vícevrstvých součástek
v elektronických obvodech
Zesilovače

16

● určí chování bipolárního tranzistoru v obvodu na základě znalosti jeho chování v základních
zapojeních (se společnou bází, emitorem,
kolektorem) a provedeních (NPN, PNP)
-

Rozdělení zesilovačů
Bipolární tranzistory
Základní parametry zesilovače
Základní zapojení bipolárních tranzistorů
Tranzistorový jev

3. ročník - dotace: 1, povinný
Unipolární tranzistory

8
výsledky vzdělávání

● rozumí principu činnosti jednotlivých typů FET
tranzistorů

učivo

- unipolární tranzistory
- charakteristiky
- zacházení s elektrostaticky citlivými součástkami
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Zesilovače

14

● chápe problematiku zesilování signálů jak nízkých, tak vysokých frekvencích
● zná princip činnosti zesilovačů, stabilizace bodu a jeho pracovního nastavení
-

Nastavení a stabilizace pracovního bodu zesilovače
Střídavý zesilovač, pracovní třídy
Zpětná vazba
Vícestupňové zesilovače.
Výkonové zesilovače
Vysokofrekvenční a mikrovlnné zesilovače.

Operační zesilovače

10

● chápe pojem operační zesilovač, zná jeho vnitřní
strukturu, vlastnosti a jeho parametry

● je seznámen se základními zapojeními s
operačními zesilovači

-

Vnitřní struktura, vlastnosti OZ.
Konstrukce reálného OZ.
Ochrany, rozdělení a základní zapojení s OZ.
Základní zapojení s OZ

4. ročník - dotace: 1, povinný
Oscilátory a frekvenční syntezátory
výsledky vzdělávání

● chápe podstatu činnosti oscilátorů a chápe
podmínky vzniku kmitů

● orientuje se v jednotlivých typech oscilátorů

9
učivo

- Základní parametry oscilátorů. Vznik netlumených
kmitů. Zpětnovazební oscilátory. Ostatní
oscilátory. Kmitočtové syntezátory

Modulace, modulátory a demodulátory
výsledky vzdělávání

● zná principy modulačních a demodulačních
metod

● orientuje se v základních typech modulátorů a
demodulátorů

12
učivo

- Rozdělení modulací. Analogové, impulzové a
digitální modulace
- Princip modulátorů a demodulátorů a jejich
základní zapojení

Směšovače

4
výsledky vzdělávání

● chápe podstatu směšování

učivo

- Podstata, rozdělení a základní zapojení směšovačů

Integrované obvody
výsledky vzdělávání

4
učivo
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● orientuje se v technologii výroby křemíku

- Technologie výroby, rozdělení IO

● rozumí rozdílu mezi monolitickou a hybridní
technologií při výrobě IO
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6.9.5. Elektrická zařízení
Ročník

III

IV

Dotace

2

3

povinný

povinný

Povinnost
(skupina)

3. ročník - dotace: 2, povinný
Modulace

10
výsledky vzdělávání

● orientuje se v druzích modulací
● zná princip význam a principy funkcí modulací
v přeneseném pásmu

● zná princip význam a principy funkcí modulací
v základním pásmu

učivo

-

AM - amplitudová modulace
FM – frekvenční modulace
ASK, FSK, PSK – klíčování
Nekódované modulace
Kódované modulace

Vznik a šíření elektromagnetických vln

10

výsledky vzdělávání

● chápe vznik a šíření elektromagnetických vln
● orientuje se ve vlastnostech vf vedení

učivo

- Vznik, polarizace, odraz a šíření EMV
- Antény, směrovost, vyzařovací diagram, zisk

● rozumí principu antén a vyzařovacímu diagramu
Elektroakustika

10

výsledky vzdělávání

● zná principy elektroakustických měničů
● ovládá podstatu ozvučování prostorů

učivo

- Základní pojmy, principy elektroakustických
měničů
- Mikrofony, reproduktory

Záznam a reprodukce zvuku a obrazu

10

výsledky vzdělávání
● zná princip záznamu a reprodukce zvuku a obrazu

učivo

- Mechanický záznam zvuku
- Optický záznam zvuku a obrazu Magnetický
záznam zvuku

Radiolokace

10
výsledky vzdělávání

● umí definovat a zařadit radiolokaci jako vědní obor
● zná základní principy Radiolokace
● zná základní principy funkce Radiolokátorů, stejně
tak jako jejich vlastnosti.

učivo

-

Aktivní radiolokace
Pasivní radiolokace
Primární radiolokace
Sekundární radiolokace
Radiolokátor se stálým vyzařováním
Pulsní radiolokátor
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Radionavigace

14
výsledky vzdělávání

učivo

● umí definovat a zařadit radionavigaci jako vědní
obor
● zná základní principy radionavigace
● zná základní principy funkce globálních
navigačních systémů, stejně tak jako jejich
vlastnosti a rozšiřující systémy.

-

GPS
GLONASS
GALILEO
SBAS, GBAS, GRAS, ABAS
RAIM, AAIM

4. ročník - dotace: 3, povinný
Syntéza kmitočtu

10

výsledky vzdělávání

● umí definovat a rozdělit syntézu kmitočtu
● zná typy syntéz kmitočtů a umí je popsat
● orientuje se v základních parametrech
syntezátorů kmitočtů

učivo

-

Syntéza kmitočtu
Koherentní / nekoherentní syntéza kmitočtu
Přímá / nepřímá syntéza kmitočtu
Digitální syntéza kmitočtu
Vlastnosti a parametry syntezátorů

Vysílací a přijímací technika

25

výsledky vzdělávání

učivo

● zná základní parametry a princip funkce vysílače
● zná historický vývoj přijímačů
● zná základní parametry a princip funkce přijímače ● Chápe problematiku přenosového řetězce

Přenosový řetězec
Vysílač
Vývoj přijímačů
Přijímač
Moderní technologie v oblasti přijímačů

● zná princip funkce moderního přijímače, včetně
jeho kladných i záporných vlastností.
Komunikační a informační systémy
výsledky vzdělávání
● rozumí problema ce kapacity kanálu
● umí vypočítat parametry BER a SER
● je seznámen s problematikou mnohonásobného
přístupu k síti
● zná skladbu a strukturu obecného
komunikačního systému

28
učivo

- Problematika výpočtu kapacity kanálu AWGN
- Problematika výpočtu parametrů úspěšnosti
přenosu
- systémy pracující dle protokolu FDMA, CDMA,
TDMA
- Shannonovo komunikační schéma

Opakování a příprava na maturitní zkoušku
výsledky vzdělávání

● Viz víše uvedené výsledky vzdělávání za třetí a

24
učivo
- Viz víše uvedené učivo za třetí a čtvrtý ročník
studia
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čtvrtý ročník studia

6.9.6. Elektrické stroje a přístroje
Ročník

III

IV

Dotace

2

2

povinný

povinný

Povinnost
(skupina)

3. ročník - dotace: 2, povinný
Bezpečnost a ochrana proti úrazům

3

výsledky vzdělávání

● uvede příklady bezpečnostních rizik, event.
nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci

učivo
- elektrická energie a s ní spojená nebezpečí
- bezpečnost při práci na elektrických zařízeních

● zná zásady bezpečné práce na elektrických
zařízeních
Vodiče a kabely

● zná konstrukci a požadavky kladené na vodiče a
kabely

● ovládá zásady instalace vodičů a kabelů
● ovládá techniky spojování

6
- konstrukce vodičů, typové značení silových kabelů
- barevné značení vodičů
- pravidla pro instalaci vedení
- příprava izolovaných vedení
- nepájivé způsoby spojování

Elektrické přístroje

● orientuje se v elektrických přístrojích nn, vn i vvn
● chápe význam a použití pojistek, jističů a chráničů
● rozumí použití pojistek, jističů a chráničů

17

- Spínací přístroje. Elektrický oblouk
- Elektrické přístroje nízkého napětí. Pojistky, jističe a
chrániče
- Elektromagnety
- Elektrické přístroje vn a vvn

Elektrické stroje

22

výsledky vzdělávání

● rozumí principu elektrických strojů
● zná konstrukci a použití elektrických strojů
● ovládá výpočet transformátoru

učivo

-

Rozděleni elektrických strojů
Transformátory jednofázové a trojfázové
Zvláštní transformátory
Asynchronní motory trojfázové a jednofázové
Synchronní stroje
Stejnosměrné stroje
Komutátorové motory na střídavý proud
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Příprava na zkoušky odborné způsobilosti
elektrotechniků
výsledky vzdělávání

16
Učivo

● zná účinky napětí a proudu na lidský organismus
● uvede příklady bezpečnostních rizik, event..
nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci

● zná zásady bezpečné práce na elektrických

-

Zásady bezpečnosti v elektrotechnice
Bezpečnost a podmínky jejího dodržování
Rozdělení elektrických zařízení
Ochranná opatření

zařízeních

4. ročník - dotace: 2, povinný
Příprava na zkoušky odborné způsobilosti
elektrotechniků

12

výsledky vzdělávání

učivo

● uvede základní bezpečnostní požadavky při práci se - Účinky napětí a proudů
stroji a zařízeními na pracovišti a dbá na jejich
- Bezpečnost při činnostech na elektrických
dodržování

zařízeních

- Elektrotechnické provozovny
- Ochranné a pracovní prostředky

● ovládá zásady pro obsluhu a pro práci na
elektrických zařízeních

● chápe význam a použití ochranných a pracovních
prostředků
Vinutí transformátorů a motorů

24

● rozumí dimenzování transformátorů

- Transformátor
- Vinutí a izolace

● ovládá princip transformátoru
Primární a sekundární články

12

● chápe rozdíl mezi primárními a sekundárními

- Primární články
- Sekundární články

články

● zná materiály na výrobu článků
Výroba elektrické energie

10

výsledky vzdělávání

● zná dostupné a alternativní zdroje el. energie
● ovládá principy výroby elektrické energie

učivo

-

Klasická tepelná elektrárna
Jaderná elektrárna
Vodní elektrárny
Alternativní zdroje elektrické energie
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6.9.7. Učební praxe
Ročník

I

II

III

IV

Dotace

3

3

3

3

povinný

povinný

povinný

povinný

Povinnost
(skupina)

1. ročník - dotace: 3, povinný
Základy ručního zpracování materiálů

33

výsledky vzdělávání

● při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a
zařízení postupuje v souladu s předpisy a
pracovními postupy

● uvede základní bezpečnostní požadavky při práci
se stroji a zařízeními na pracovišti a dbá na jejich
dodržování

● umí manipulovat a pracovat se základním ručním
nářadím

● umí manipulovat a pracovat se základním

učivo

-

Měření, rýsování a značení materiálů
Řezáni kovů
Pilování rovinných ploch a spojených ploch
Stříhání ruční a pákovými nůžkami
Vrtání a zahlubování
Řezání závitů
Rovnání a ohýbání
Spojování součástí
Povrchová úprava

elektrickým nářadím

● vybere správný způsob obrábění kovové součásti
● vybere správné nářadí pro obrábění
● zná základní vlastnosti obráběného materiálu
Základy mechanických prací a ručních montáží

33

výsledky vzdělávání

● umí pracovat a manipulovat se základním ručním
a elektrickým nářadím

●
●
●
●
●

vybere vodič nebo kabel podle potřeby
využívá systém značení vodičů a kabelů
upraví vodič nebo kabel podle výkresu
vyrobí cívku podle specifikace
zná základní postup montáže a demontáže

učivo

-

Vodiče a kabely
Úprava vodičů
Kabelové formy a svazky
Pasivní součástky
Navíjení cívek
Základy montáže a demontáže zařízení

Pájení transformátorovou pájkou

33

výsledky vzdělávání

● umí pracovat s elektrickým nářadím
● zná technologii pájení
● provede pájení podle předložené dokumentace
● umí opravit pájení
● provede oddělení připájených komponent

učivo

-

Transformátorová pájka
Pájení prostorové
Pájení na desku plošných spojů
Pájení vodičů, součástek a komponent
Základy montáže a demontáže pájených částí
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zařízení
Organizace a vyhodnocení výuky

6

výsledky vzdělávání

učivo

● vysvětlí základní úkoly a povinnosti organizace

- Řízení bezpečnosti práce v podmínkách

při zajišťování BOZP

● dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci a požární prevence

● poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti
● uvede povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v
případě pracovního úrazu

-

organizace a na pracovišti
Pracovněprávní problematika BOZP
Bezpečnost technických zařízení
Úraz na pracovišti
Poskytnutí první pomoci
Kontrola pracoviště před a po práci
Kontrola nářadí a strojů

2. ročník - dotace: 3, povinný
Silnoproudá elektrotechnika I

30

výsledky vzdělávání

učivo
- Zapojení obvodů se žárovkami
- Zapojení jedno- a třífázových zásuvek
- Zapojení obvodů s ovládáním osvětlení
- Základní elektroinstalační práce

● vybere vodiče, kabely a žárovky atd. dle potřeby
● zapojí vodiče, žárovky atd. podle výkresu
● umí číst základní výkresovou dokumentaci
Příprava a provedení 3D tisku

30

výsledky vzdělávání

● umí pracovat s programy CAD
● vysvětlí princip 3D tisku
● umí připravit a obsluhovat 3D tiskárnu
● vybere materiál vhodný k danému 3D tisku
● vytvoří digitální předlohu pro 3D tisk

učivo

- Práce se softwarem CAD
- Návrh jednoduchého dílu pomocí programu
-

CAD
Příprava podkladů pro 3D tisk
Zapojení, obsluha a údržba 3D tiskárny
Tisk konstrukčního dílu na 3D tiskárně
Závěrečná kontrola a úprava vytištěného dílu

Organizace a vyhodnocení výuky

6

výsledky vzdělávání

● dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti a

učivo

- Řízení bezpečnosti práce v podmínkách

ochrany zdraví při práci a požární prevence

● poskytne první pomoc při úrazu elektrickou
energií

● uplatňuje zásady bezpečné práce na elektrických
zařízeních

-

organizace a na pracovišti
Pracovněprávní problematika BOZP
Bezpečnost technických zařízení
Úraz na pracovišti
Poskytnutí první pomoci
Kontrola pracoviště před a po práci
Kontrola nářadí a strojů

Stavba, měření a opravy elektronických obvodů I
výsledky vzdělávání

30
učivo
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● osazuje plošné spoje, provádí povrchovou montáž, - Výběr součástek podle elektrického schématu
pájí součástky a oživuje desky
- Zapojení, oživení a změření zadaného obvodu
- Používání technické dokumentace součástek a
● zvolí zdroj potřebných vlastností
● vybere diodu dle požadované funkce a použití
● použije, navrhne a sestaví základní obvody s

-

pasivními součástkami (dělič napětí, můstek, dolní
a horní propust…)

● využívá systém značení pasivních součástek

-

konstrukčních dílů
Používání ručního a elektrického nářadí
Postavení základních jednoduchých obvodů, např.
filtry, usměrňovače.
Používání základních měřicích prostředků
Odstraňování závad v zapojení obvodu

3. ročník - dotace: 3, povinný
Silnoproudá elektrotechnika II

30

výsledky vzdělávání

učivo

● zapojí a uvádí do provozu elektrické světelné
zdroje a systémy
● uvádí do provozu elektrické přístroje
● čte výkresovou dokumentaci pro elektrické
● zapojí vodiče, elektrické rozvody, zásuvky apod.

Zapojení obvodů se žárovkami a zásuvkami
Použití jističů a proudových chráničů
Použití výkonových stykačů
Použití časových spínačů / automatů
Jednoduché rozvaděče

rozvody
Návrh a výroba plošných spojů

30

výsledky vzdělávání

● navrhuje plošné spoje i s využitím výpočetní
techniky

● dodržuje zásady návrhu a konstrukce plošných
spojů

● zhotovuje plošné spoje a využívá příslušné
materiály

učivo

-

Práce se softwarem pro návrh DPS
Kreslení elektrického schéma v programu
Návrh DPS počítačem
Příprava podkladů pro výrobu DPS
Výroba DPS
Závěrečná úprava a dokončení DPS

● zná technologické metody výroby desek na
plošné spoje

Organizace a vyhodnocení výuky
výsledky vzdělávání

6
učivo
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● dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti a

- Řízení bezpečnosti práce v podmínkách

ochrany zdraví při práci a požární prevence

● poskytne první pomoc při úrazu elektrickou
energií

● uplatňuje zásady bezpečné práce na elektrických
zařízeních

● uvede příklady bezpečnostních rizik, event.

-

organizace a na pracovišti
Pracovněprávní problematika BOZP
Bezpečnost technických zařízení
Úraz na pracovišti
Poskytnutí první pomoci
Kontrola pracoviště před a po práci
Kontrola nářadí a strojů

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci
Stavba, měření a opravy elektronických obvodů II

30

výsledky vzdělávání

učivo

● osazuje plošné spoje, pájí součástky a komponenty ● zvolí zdroj potřebných vlastností
● určí chování bipolárního tranzistoru v obvodu na
základě znalosti jeho chování v základních
zapojeních (se společnou bází, emitorem,
-

Výběr součástek podle elektrického schématu
Zapojení, oživení a změření zadaného obvodu
Používání technické dokumentace součástek
a konstrukčních dílů
Používání ručního a elektrického nářadí
Postavení základních nízkofrekvenčních,
spínacích, impulsních a tvarovacích obvodů
- Používání základních měřicích prostředků
- Odstraňování závad v zapojení obvodu
- Sestavování obvodů do funkčních celků

kolektorem) a provedeních (NPN, PNP)

● účelně využívá unipolární tranzistory (JFET, se
Schottkyho přechodem, MOS)

● manipuluje bezpečně s elektrostaticky citlivými
součástkami

● využije diak, tyristor či triak s ohledem na jejich
funkci

● používá integrovaný obvod na základě jeho funkce
a užití

● měří základní parametry a charakteristiky
součástek a obvodů
4. ročník - dotace: 3, povinný
Organizace a vyhodnocení výuky

6

výsledky vzdělávání

učivo

● dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti a

- Řízení bezpečnosti práce v podmínkách

ochrany zdraví při práci a požární prevence

organizace a na pracovišti
Pracovněprávní problematika BOZP
Bezpečnost technických zařízení
Úraz na pracovišti
Poskytnutí první pomoci
Kontrola pracoviště před a po práci

● poskytne první pomoc při úrazu elektrickou
energií

● uplatňuje zásady bezpečné práce na elektrických
zařízeních

-
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● zdůvodní úlohu státního odborného dozoru nad

- Kontrola nářadí a strojů

bezpečností práce
Stavba, měření a opravy elektronických zařízení

27

výsledky vzdělávání

● uvádí do provozu elektrické přístroje
● provádí kontrolu elektrických zařízení/spotřebičů
● provádí měření na elektrických spotřebičích a
nářadí;

učivo

- Montáž a demontáž zařízení, prověření funkce
-

● používá technickou dokumentaci
● čte ve strojních a elektrotechnických výkresech
● zpracuje zprávu o provedení kontroly a měření
zařízení

-

složitějších elektronických obvodů
Obsluha a údržba elektrických a elektronických
zařízení/přístrojů
Souborné práce, měření a diagnostika, opravy
nebo výměny vadných obvodů
Používání technické dokumentace zařízení,
součástek a konstrukčních dílů
Používání ručního a elektrického nářadí
Používání měřicích prostředků a testerů

Stavba, měření a opravy elektronických obvodů III

27

výsledky vzdělávání

učivo

● manipuluje bezpečně s elektrostaticky citlivými

- Výběr součástek podle elektrického schématu
- Zapojení, oživení a změření zadaného obvodu
● použije integrovaný obvod na základě jeho funkce - Používání technické dokumentace součástek a
součástkami

a užití (TTL, CMOS, CCD aj.)

● vybere vhodnou polovodičovou součástku pro
požadované aplikace

-

obvod také s ohledem na technologii jejich výroby -

● vybere polovodičovou součástku či integrovaný

(bipolární struktura, unipolární struktura,
technologický postup při výrobě monolitických a
hybridních integrovaných obvodů)

● vybere vhodnou polovodičovou součástku

reagující na světlo, na teplo, nebo na magnetické
pole vzhledem k očekávanému využití

-

konstrukčních dílů
Používání ručního a elektrického nářadí
Postavení základních regulačních,
vysokofrekvenčních a číslicových obvodů
Kombinování analogových a číslicových obvodů
Základní konstrukce optoelektronických obvodů a
jejich použití – přenos informace, čidla.
Používání základních měřicích prostředků
Odstraňování závad v zapojení obvodu
Sestavování obvodů do funkčních celků
Sestavení jednoduchých zařízení podle zadání

● měří základní parametry a charakteristiky
součástek, obvodů a funkčních celků

● vhodně volí a používá optoelektronické součástky
Silnoproudá elektrotechnika III
výsledky vzdělávání

27
učivo
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● vytvoří a čte výkresovou dokumentaci pro
elektrické rozvody

● dodržuje zásady a platné normy pro návrh a
montáž elektrických zařízení a jejich uvádění do
provozu

- Zapojení třífázových obvodů
- Připojení třífázových motorů
- Zapojení obvodu se zářivkami
- Zapojení jedno- a třífázových rozvodů

● uvádí do provozu elektrické přístroje a stroje

6.9.8. Elektrotechnická měření

V obsahovém okruhu elektrotechnická měření jsou žáci seznámeni s použitím měřicích přístrojů
a měřicích metod při měření elektrotechnických veličin.
Žák bude schopen vybrat a použít vhodnou měřicí metodu, příslušný měřicí přístroj a vyhodnotit
a využít naměřené výsledky.
Učební plán předmětu
Ročník

I

II

III

IV

Dotace

2

2

3

2

povinný

povinný

povinný

povinný

Povinnost
(skupina)

1. ročník - dotace: 2, povinný
Analogové měřící přístroje

10

výsledky vzdělávání

● zná strukturu a jednotlivé části analogových
měřicích přístrojů

● zná hlavní části a principy analogových měřicích
přístrojů.

učivo

-

Princip a funkce
Rozdělení analogových měřicích přístrojů
Číselník a stupnice
Vlastní spotřeba, citlivost, tlumení a aretace
Magnetoelektrické měřicí přístroje
Feromagnetické měřicí přístroje
Elektrodynamické měřicí přístroje
Ostatní měřicí přístroje

Definice měření, základní pojmy
výsledky vzdělávání
● užívá základní elektrotechnické pojmy

2
učivo
- Definice měření, základní pojmy

Soustavy jednotek a etalony
výsledky vzdělávání

9
učivo
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● zná základní elektrotechnické veličiny a jejich
jednotky

● orientuje se v institucích a normách v oblasti
metrologie

● je seznámen s institucemi a normami v metrologii
● umí stanovit chybu měření

-

Soustava jednotek SI
Normály, kalibrace a ověřování
Přesnost měření
Absolutní a relativní chyba
Třídy přesnosti MP
Chyby v odečítání z MP
Metrologické zabezpečení v AČR

Měření elektrického napětí
výsledky vzdělávání

● dodržuje bezpečnostní pravidla při práci s měřicími
přístroji

4
učivo

- Měření stejnosměrného napětí
- Měření střídavého napětí

● zná metody měření elektrického napětí
Měření elektrického proudu
výsledky vzdělávání

● dodržuje bezpečnostní pravidla při práci s měřicími
přístroji

4
učivo

- Měření stejnosměrného proudu
- Měření střídavého proudu

● zná metody měření elektrického proudu
Měření elektrického odporu
výsledky vzdělávání

● dodržuje bezpečnostní pravidla při práci s měřicími
přístroji

● zná metody měření elektrického odporu

7
učivo

- Ohmova metoda
- Srovnávací metoda
- Měření odporu voltmetrem
- Měření pomocí ohmmetru

Praktická měření a opakování
výsledky vzdělávání

34
učivo
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● užívá základní elektrotechnické pojmy

- Bezpečnost v laboratoři, protokol o měření,

● zvolí vhodný měřicí přístroj na základě znalosti

-

jednotlivých měřicích přístrojů a způsobu jejich
funkce

● zná základní elektrotechnické veličiny a jejich
jednotky

● umí stanovit chybu měření
● je seznámen se strukturou protokolu o měření
● orientuje se v institucích a normách v oblasti
metrologie

měřicí přístroje
Základní fyzikální měření, např. váha, čas
Ohmův zákon
Sériové a paralelní zapojení rezistorů
Měření elektrického odporu
Určení vnitřního odporu V-metru a A-metru
Kontrola přesnosti měřicího přístroje
Měření elektrického napětí a proudu
Měření VA-charakteristiky rezistoru
Určování chyb při měření

● zná strukturu a jednotlivé části analogových
měřicích přístrojů

● dodržuje bezpečnostní pravidla při práci s měřicími
přístroji

● zná metody měření elektrického napětí
● zná metody měření elektrického proudu
● zná metody měření elektrického odporu
● zpracuje technickou zprávu o měření (protokol o
měření)

2. ročník - dotace: 2, povinný
Základní elektronické měřicí přístroje

6

výsledky vzdělávání
● zná strukturu a jednotlivé části elektronických
měřicích přístrojů

učivo

- Stejnosměrné a střídavé elektronické voltmetry
- Multimetry
- Ostatní měřicí přístroje

Měření kmitočtu, času a fázového rozdílu

6

výsledky vzdělávání
● je seznámen s principem čítače
● zná princip měření kmitočtu, času a fázového
rozdílu

učivo

-

Analogové metody měření kmitočtu
Číslicová metoda měření kmitočtu - čítače
Měření času
Měření fázového rozdílu

Laboratorní měřicí zdroje
výsledky vzdělávání

2
učivo
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● dokáže stanovit požadavky na laboratorní napájecí - Rozdělení a vlastnosti
zdroj
- Použití zdrojů v měření
● umí správně použít napájecí zdroj

Měření vlastností a základních parametrů
elektronických prvků

4

výsledky vzdělávání

● změří základní parametry elektronických
součástek
● vybere vhodné měřicí přístroje
● určí vhodnou měřicí metodu

učivo

- Měření charakteristik polovodičových součástek
- Měření charakteristik nelineárních elektronických
prvků

Měření imitancí a výkonu

12

výsledky vzdělávání
● zná metody měření imitancí a výkonu

učivo

-

Metody měření imitancí
Měřiče indukčnosti a kapacity
Měření činitele jakosti
Měření el. výkonu

Měření základních parametrů jednoduchých
elektrických obvodů

2

výsledky vzdělávání

● změří základní parametry jednoduchých
elektrických obvodů
● vybere vhodné měřicí přístroje
● určí vhodnou měřicí metodu

učivo

-

Měření kmitočtové charakteristiky obvodu
Měření vstupního a výstupního odporu
Měření přenosu obvodu
Měření příkonu nebo výkonu obvodu

Praktická měření a opakování
výsledky vzdělávání
● zvolí vhodný měřicí přístroj na základě znalosti
jednotlivých měřicích přístrojů a způsobu jejich
funkce

32
Učivo

- Bezpečnost v laboratoři, protokol o měření
- Seznámení s používanými měřicími prostředky
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● dodržuje bezpečnostní pravidla při práci s
měřicími přístroji

● zvolí vhodnou měřicí metodu dle měřeného
objektu

● ovládá metody měření základních
elektrotechnických veličin

● rozpozná a odstraní případné chyby měřicích

-

Měření na zdroji
Měření na kondenzátoru
Měření na indukčnosti
Měření na osciloskopu
Měření elektrického výkonu
Měření RLC obvodů (filtry, rezonanční obvody…)
Měření parametrů polovodičových součástek
(diody, tranzistory)

přístrojů či měření

● eliminuje měřicí chyby dodržováním zásad
správného měření

● zaznamená a vyhodnotí výsledky
uskutečněných měření

● zpracuje výsledky měření do tabulek a grafů
● zpracuje technickou zprávu o měření (protokol
o měření)

3. ročník - dotace: 2, povinný
Měření neelektrických veličin

7

výsledky vzdělávání
● měří základní neelektrické veličiny

učivo

- Měření tlaku a průtoku
- Měření teploty, intenzity světla
- Měření ostatních veličin

Osciloskopy

9
výsledky vzdělávání

● zná princip analogového a digitálního osciloskopu
● dokáže vybrat osciloskop podle jeho základních
parametrů
● umí použít osciloskop pro měření různých časových
průběhů signálu
● umí odečíst nebo spočítat základní parametry
signálu zobrazeného na stínítku osciloskopu

učivo

- Vlastnosti a druhy osciloskopů
- Blokové schéma a popis analogového
osciloskopu

- Blokové schéma a popis digitálního
osciloskopu
- Měření osciloskopem
- Doplňky a příslušenství osciloskopů

Měření vlastností složitých elektronických prvků
výsledky vzdělávání
● zvolí vhodný měřicí přístroj na základě znalosti
jednotlivých měřicích přístrojů a způsobu jejich
funkce

2
učivo

- Měření operačních zesilovačů
- Měření integrovaných obvodů
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Signály v měření

6

výsledky vzdělávání

učivo

● zná druhy a metody kompenzace výsledků měření ● orientuje se v signálech pro měření
-

Klasifikace signálů
Signál jako funkce času
Popis signálu v kmitočtové oblasti
Číslicové signály
Rušivé signály (šumy)
Přenos měřicího signálu
Zkreslení signálu

Měřicí generátory

6

výsledky vzdělávání

učivo

● dokáže porovnat přístroje podle jeho základních
vlastností
● umí použít správný zdroj pro měření
● zná princip činnosti základních druhů zdrojů
signálů a jejich výhody a nevýhody

- Nízkofrekvenční generátory
- Vysokofrekvenční generátory s amplitudovou
a frekvenční modulací

- Generátory nesinusových kmitů
- Ostatní měřici generátory

Charakteristiky měřidel a objektů

2

výsledky vzdělávání
● je obeznámen s charakteristikami měřidel a
měřených objektů

učivo

- Statické charakteristiky
- Dynamické charakteristiky

Praktická měření a opakování

64

výsledky vzdělávání

● zvolí vhodný měřicí přístroj na základě znalosti

učivo

- Měření na jednoduchých obvodech

jednotlivých měřicích přístrojů a způsobu jejich
funkce

● dodržuje bezpečnostní pravidla při práci s
měřicími přístroji

● ovládá metody měření základních
elektrotechnických veličin

● změří elektrické parametry elektronických
obvodů a prvků

-

(usměrňovače, stabilizátory, zesilovače,
operační zesilovače)
Základní měření s analogovými a digitálními
integrovanými obvody
Měření součástek závislých na teplotě,
intenzitě světla apod.
Měření transformátoru
Měření, která vyplývají z potřeb a zaměření
oboru

● rozpozná a odstraní případné chyby měřicích
přístrojů či měření

● eliminuje měřicí chyby dodržováním zásad
správného měření

● zpracuje výsledky měření do tabulek a grafů
● zaznamená a vyhodnotí výsledky uskutečněných
měření

● zpracuje technickou zprávu o měření (protokol o
měření)
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4. ročník - dotace: 2, povinný
Číslicové měřicí přístroje

6

výsledky vzdělávání
● zná strukturu a jednotlivé číslicových části
měřicích přístrojů

učivo

-

Princip činnosti
Metody A/D převodu
Chyby číslicových MP
Logické sondy

Speciální druhy měřicích přístrojů

6

výsledky vzdělávání
● je seznámen s analyzátory

učivo

-

Spektrální analyzátor
Logický analyzátor
Měřicí přístroje pro optoelektroniku
Ostatní měřicí přístroje

Automatizovaná měření
výsledky vzdělávání
● je seznámen s automatizovaným měřením

5
učivo

- Význam a generace automatizovaných měření
- Měřicí řetězec a ovládání automatizovaných
prostředků měření
- Používaná automatizovaná měření v AČR

Úvod do diagnostiky a spolehlivosti
výsledky vzdělávání

● má přehled o diagnostických metodách a
spolehlivosti

● statisticky vyhodnotí výsledky měření.

4
učivo
- Diagnostické metody
- Základní pojmy spolehlivosti
- Životní cyklus a vanová křivka

Ostatní měření

7
výsledky vzdělávání

● zná princip a nutné technické vybavení měření
● vybere vhodnou metodu měření

učivo
- Měření zkreslení signálů
- Měření parametrů antén (PSV, směrová/vyzařovací
charakteristika, vstupní odpor)
- Měření v komunikačních přenosových řetězcích
- Měření v elektroakustice (parametry reproduktorů a
mikrofonů)

Praktická měření a opakování
výsledky vzdělávání

● zvolí vhodný měřicí přístroj na základě znalosti
jednotlivých měřicích přístrojů a způsobu jejich
funkce

● dodržuje bezpečnostní pravidla při práci s
měřicími přístroji

30
učivo

-Měření vlastností složitých elektronických celků
-Provozní měření
-Měření modulovaných signálů
-Měření číslicových obvodů
-Měření na komponentech optických systémů
-Automatizovaná měření
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● změří elektrické parametry elektronických
obvodů a prvků

-Měření, která vyplývají z potřeb a zaměření oboru.
-Souhrnné opakování

● zpracuje technickou zprávu o měření
(protokol o měření)

● zpracuje výsledky měření do tabulek a grafů
● zaznamená a vyhodnotí výsledky
uskutečněných měření

● zná druhy a zapojení základních typů
převodníků

6.9.9. Technické kreslení a CAD

Předmět je zaměřen na problematiku různorodých technických výkresů. Žák je po jeho absolvování
schopen se orientovat ve strojních, stavebních a zejména elektrotechnických výkresech. Číst je
a samostatně tvořit jednoduchou výkresovou dokumentaci.
Cílem obsahového okruhu je grafická komunikace s dalšími technickými profesemi.
Učební plán předmětu
Ročník

I

II

Dotace

2

1

povinný

povinný

Povinnost
(skupina)

1. ročník - dotace: 2, povinný
Základy technického kreslení
výsledky vzdělávání

● dodržuje ve výkresové dokumentaci pravidla
normalizace a standardizace, používá
normalizované písmo, různé druhy čar a
zásady pro jejich uplatnění

3
učivo

- Zásady pro kreslení od ruky a s použitím pomůcek
- Kreslení a napojování čar
- Základní geometrické konstrukce

Normalizace v technickém kreslení
výsledky vzdělávání

● dodržuje ve výkresové dokumentaci pravidla
normalizace a standardizace, používá
normalizované písmo, různé druhy čar a zásady
pro jejich uplatnění

● uplatňuje zásady technické normalizace podle

7
učivo
- Význam normalizace a druhy norem
- Druhy čar a jejich použití
- Měřítka zobrazení
- Písmo pro technické výkresy
- Druhy výkresů

platných norem a standardizace
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Základy zobrazování na technických výkresech

8

výsledky vzdělávání

● zobrazuje ve třech hlavních průmětech
jednoduchá i složená geometrická tělesa

● orientuje se v problematice pravoúhlého
promítání

učivo

-

Způsoby zobrazování
Pravoúhlé promítání
Zobrazování základních geometrických těles
Doplňování chybějících průmětů těles

● aplikuje konstrukce deskriptivní geometrie při
tvorbě grafické dokumentace
Kótování

10
výsledky vzdělávání

● dodržuje platné normy z oblasti kótování při
vytváření výkresů

učivo

- Základní pojmy
- Pravidla kótování součástí

Pravidla tvorby výkresů ve strojírenství

38

výsledky vzdělávání

● zobrazuje ve třech hlavních průmětech
jednoduchá i složená geometrická tělesa

● uplatňuje zásady zobrazování a kótování v

technických výkresech dle platných norem,
rozlišuje zvláštnosti strojírenských a
elektrotechnických výkresů

● vytvoří výkres strojní součásti a jednoduchého
sestavení

● zobrazí strojní součásti v řezu a nakreslí jejich
průřezy

● rozlišuje druhy uložení a zásady tolerování
rozměrů

● čte, zpracovává a vytváří technickou
dokumentaci

● uplatňuje zásady technické normalizace a

učivo

-

Drsnost povrchu
Uložení a vůle
Šroubové spoje
Čepy, kolíky, závlačky
Pera a klíny
Hřídele
Hřídelové spojky
Ložiska a těsnění
Mechanické převody
Svarové spoje
Pájené a lepené spoje
Nýtované konstrukce
Normalizované polotovary
Trubky, hadice a spoje
Pružiny a péra
Ovládací lana

standardizace

● dodržuje platné normy z oblasti technického
zobrazování, kótování při vytváření výkresů

● orientuje se ve způsobu tolerování, označování
jakosti povrchu atd.

● čte a vytváří výkresy součástí, výkresy sestavení
aj. produkty grafické technické komunikace
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Pravidla tvorby výkresů ve stavebnictví

4

výsledky vzdělávání

učivo

● dodržuje ve výkresové dokumentaci pravidla

- Základní kreslení a technická normalizace ve

normalizace a standardizace, používá
normalizované písmo, různé druhy čar a zásady
pro jejich uplatnění

stavebnictví
- Základní druhy stavebních výkresů

● orientuje se ve způsobu tolerování, označování
jakosti povrchu atd.

●

čte a upravuje stavební výkresy
2. ročník - dotace: 1, povinný

Pravidla tvorby výkresů a schémat v
elektrotechnice

17

výsledky vzdělávání

● dodržuje ve výkresové dokumentaci pravidla
normalizace a standardizace, používá
normalizované písmo, různé druhy čar a zásady
pro jejich uplatnění

● uplatňuje zásady zobrazování a kótování v

technických výkresech dle platných norem,
rozlišuje zvláštnosti strojírenských a
elektrotechnických výkresů

● uplatňuje zásady pro kreslení
elektrotechnických značek a schémat
elektrotechnických obvodů

učivo

- Terminologie, typy dokumentů a schémat
- Příklady dokumentů, schémat a způsobů
znázornění

- Všeobecná pravidla kreslení elektrotechnických
-

schémat
Schematické zobrazení elektrotechnických
komponentů
Schématické zobrazení vodičů, kabelů a konektorů
Technická dokumentace pro montáž, demontáž a
opravy
Příklady typů schémat

● čte, zpracovává a vytváří technickou
dokumentaci

● uplatňuje zásady technické normalizace a
standardizace
Tvorba elektrotechnické dokumentace s využitím
PC

15

výsledky vzdělávání
● ovládá základy technického kreslení s využitím PC
● orientuje se v druzích so waru pro tvorbu
technické dokumentace
● umí pracovat se so warem pro tvorbu
elektrotechnických schémat
● orientuje se v přípravě a provedení výroby desek
plošných spojů s využitím PC

učivo

-

Druhy softwaru pro tvorbu dokumentace
Uživatelské prostředí a ovládání
Vytvoření nového projektu
Tvorba jednoduchého schématu
Použití knihovny součástek
Editace parametrů součástek
Vytvoření nové součástky a jejich parametrů
Optimalizace schématu
Postup návrhu a výroba desky plošných spojů
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- Příklady elektrotechnické dokumentace
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6.9.10. Vojenské technologie VzS

Vzhledem k zaměření oboru jsou posluchači seznámeni s technologiemi, základními principy a nutnou
legislativou spojenou s letectvím a prací v rezortu Vzdušných sil Armády České republiky. Mezi hlavní
úkoly patří problematika materiálů a základních strojnických součástek využívaných v AČR. Získané
vědomosti jsou pak aplikovány do problematiky postupů údržby vojenské techniky vzdušných sil AČR a
standardy NATO. Obsahová náplň tohoto předmětu je především zaměřena na bojovou leteckou
techniku. Dále pak základní principy nutné k osvojení teoretické znalosti létání ve vtahu k technice.
Obsahová náplň tohoto předmětu je především zaměřena na problematiku: postupy údržby LT,
základy aerodynamiky a vrtule. V neposlední řadě jsou žáci seznámeni s historií a současností platné
letecké legislativy na území České republiky. Hlavním úkolem je seznámení žáků s problematikou
letecké legislativy platné v AČR a NATO, stejně tak jako v civilním letectví. Obsahová náplň tohoto
předmětu je především zaměřena na: historii letecké legislativy, evropské vojenské letecké předpisy
EMAR, letecké předpisy řady JAR.
Učební plán předmětu
Ročník

II

III

IV

Dotace

2

2

2

Povinnost
(skupina)

povinný

povinný

povinný

2. ročník - dotace: 2, povinný
Materiály a základní strojnické součástky

18

výsledky vzdělávání
● Zná druhy potrubí a spojů využívaných v bojové
technice
● Orientuje se v možném využití potrubí a spojů a
jejich značení

učivo

- Potrubí a spoje
- Převody
- Ovládací lana

● Je seznámen s principy a typy mechanických
převodů
● Je seznámen s principy a typy ovládacích lan
Postupy údržby
výsledky vzdělávání

● Zná základní principy radiolokace

● Uvědomuje si bezpečnostní rizika práce na letecké technice a opatření z nich vyplývající
● Orientuje se v obecných postupech kontroly,
údržby a oprav jednotlivých součástí bojové
letecké techniky
● Zná problematiku manipulace s letadlem a

46
učivo
Bezpečnostní opatření letadlo – dílna
Trubky a hadice
Ložiska
Převody
Ovládací lana
Manipulace s letadlem a skladování
Výjimečné události

skladováním LT, či jednotlivých částí LT

● Rozumí pojmu výjimečná událost a dokáže
vyjmenovat a stručně charakterizovat jednotlivé
druhy.
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3. ročník - dotace: 2, povinný
Postupy údržby

6
výsledky vzdělávání

● Zná nebezpečí podcenění údržby letecké techniky
Rozumí termínu výjimečná událost, umí je rozřadit
do základních kategorií.

● Je si vědom rizik práce na letecké technice
Rozumí systému povinných kontrol nářadí včetně
značení nářadí jako jednotlivých kusů i jako souprav.

učivo

-

Předpoklad letecké nehody
Letecká nehoda
Letecká katastrofa
Vztah letecké techniky a jejího personálu
Značení nářadí
Hierarchie kontrol na letecké technice

Základy aerodynamiky

13

výsledky vzdělávání
● Je obeznámen se strukturou zemské atmosféry
Zná jednotlivé vrstvy atmosféry u kterých dokáže
popsat dílčí vlastnosti. Uvědomuje si nestálost
atmosférických jevů a chápe tedy význam MSA.

● Je obeznámen s aerodynamikou jako vědní
disciplínou
Žák umí zařadit aerodynamiku jako vědní disciplínu
pod vědní obor. Je seznámen se zjednodušenými
principy funkce MSA modelu. Orientuje se
v základních termínech teorie letu. Chápe rozdílné
požadavky na stálost a dynamiku letu.

učivo

-

Fyzika atmosféry
Vrstvy atmosféry
MSA model
Aerodynamika
Teorie letu
Rozdělení čtyř sil
Mechanika letu
Stabilita letu
Dynamika letu

Vrtule

13
výsledky vzdělávání

● Zná důležitost a komplikovanost vrtule jako
základního konstrukčního prvku letadel
Je seznámen se základními pojmy a termíny
souvisejícími s vrtulí. Uvědomuje si problematiku
odborné práce na letecké technice ve vztahu
k preciznosti práce jednotlivce i kolektivu.

učivo

-

Konstrukce vrtule
Řízení úhlu nastavení vrtule
Ochrana proti námraze
Údržba vrtule
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4. ročník - dotace: 2, povinný
Historie letecké legislativy

20

výsledky vzdělávání
● Je seznámen s historií letecké legislativy
Zná úvod historie letectví ve vztahu k nutnosti
vzniku letecké legislativy. Je blíže seznámen
s prvními kroky standardizace letectví. Zná
historický vývoj provádění údržby letadel, která je
úzce spojena s výcvikem leteckého technického
personálu.

učivo

-

Historie letectví
Standardizace letectví
Historický vývoj provádění údržby letadel
Historie výcviku technického leteckého
personálu

Legislativní rámec

38

výsledky vzdělávání
● Je seznámen s důležitostí, strukturou a
významem legislativního rámce.
Zná úlohu mezinárodních leteckých organizací:
- ICAO
- EASA
- EDA
- MAA
Zná úlohu jednotlivých členských států EASA. Je
seznámen s významem a vzájemnými vztahy
leteckých předpisů:
- JAR
- EMAR
● Je seznámen s legislativními systémy osvědčujícím
personál údržby a organizace oprávněné k údržbě
letecké techniky.
Orientuje se ve strukturách a postupech
legislativních systémů jak v civilním, tak i ve
vojenském prostředí, které jsou úzce spojeny
s výkonem funkce leteckého technického personálu
jako jednotlivce, stejně tak jako celé organizace.

učivo

- ICAO – mezinárodní organizace pro civilní
-

letectví
EASA – úřad pro civilní letectví
EDA – evropská obraná agentura
MAA – vojenský letecká úřad
JAR – civilní letecké předpisy
EMAR – evropské vojenské letecké
požadavky (doporučení).

- Letecký předpis JAR - 66
- Letecký předpis JAR - 145
- EMAR – 66

6.9.11. Vojenská profesní příprava

Oblast výuky vojenských předmětů si klade za cíl vybavit žáky základními znalostmi a dovednostmi
potřebnými k snadnějšímu a kvalitnějšímu zařazení do řad příslušníků AČR. Vede žáky k zodpovědnosti
a přesnému plnění úkolů. Tímto se u žáků rozvíjí kolektivní cítění a uvědomění si nutnosti podřídit své
zájmy zájmům kolektivu. Důraz je kladen také na výchovu proti závislostem (na alkoholu, kouření,
drogách atd.).
Výuka vojenské profesní přípravy je rozdělena vzhledem k náročnosti a obsahu výuky a výcviku
do dvou částí: teoretické a praktické.
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Tématika tohoto předmětu vychází ze zákonů, mezinárodních úmluv a norem platných v AČR,
vojenských předpisů, legislativy která řeší „Výcvik vojáků a žáků vojenských škol ve speciální tělesné
přípravě“. Obsah výuky je přizpůsoben statutu školy s ohledem na věk žáků.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
- vysvětlit základní pojmy v jednotlivých vojenských přípravách
- dokázat oddělit podstatné věci od méně podstatných na základě vydaných úkolů a tím stanovit
pořadí jejich plnění
- aplikovat získané teoretické znalosti do praxe
- plánovat postup plnění úkolů
- analyzovat vzniklé situace a na základě analýzy vybrat nejlepší řešení - plánovat nařízenou činnost
a k ní zpracovat patřičnou dokumentaci
- uvědomit si postavení velitele v rámci vojenského kolektivu se všemi možnými důsledky
- vypěstovat si kladný vztah k vojenskému povolání
- uvědomit si postavení AČR v rámci NATO
- uvědomit si význam plnění mezinárodních úmluv pro příslušníka AČR
- preferovat zájmy kolektivu nad zájmy jednotlivce
- ztotožnit se s potřebami AČR
- být přesvědčen o nutnosti neustálého rozšiřování svých vědomostí v oblasti vojenské techniky a vedení
boje
- vnímat službu v řadách AČR ne jenom jako povolání, ale i jako určité poslání
- vnímat zvyšování své fyzické kondice jako předpoklad k úspěšnému plnění úkolů
Oblast výuky vojenské profesní přípravy zahrnuje učivo v oblasti velení a řízení boje, základů práva
a obecného seznámení se strukturou a výzbrojí AČR. Dále je zde zahrnuta výuka základních druhů
vojenské přípravy jako je: střelecká příprava, komunikační a informační podpora, topografická příprava,
ženijní příprava, taktická příprava, pořadová příprava a další druhy příprav.
Samostatným celkem, který ale úzce souvisí činností v AČR, je speciální tělesná příprava. Do této přípravy
spadá sebeobrana a boj z blízka, vojenské plavání, vojenské lezení, přežití v tísni, zrychlené přesuny
a přesuny na plavidlech, na ledu a sněhu. Výuka je dále doplněna o zimní a letní branné soustředění, stáže
a výcvik u vojsk a kurz první pomoci.
Učební plán předmětu
Ročník

I

II

III

IV

Dotace

2

2

3

0

povinný

povinný

povinný

povinný

Povinnost
(skupina)
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Průřezová témata

Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT:
● Člověk a životní prostředí
1. ročník - dotace: 2, povinný
Střelecká příprava

10

výsledky vzdělávání

učivo

● uplatňuje zásady bezpečné manipulace se zbraní
● zná základy a pravidla střelby z ručních zbraní

- Bezpečnostní pravidla při manipulaci se zbraní
- Základy střelby - pravidla střelby, zásady ošetřování
zbraní

- Nácvik střelby ze vzduchové pušky vkleče, vleže, ve
stoje
průřezová témata
Člověk a životní prostředí
Komunikační a informační podpora

10

výsledky vzdělávání

učivo

● zná zásady provozu na spojovacích prostředcích

- Morseova abeceda
- Spojovací prostředky RF-13, vedení hovorů na pojítkách

průřezová témata
Informační a komunikační technologie
Topografická příprava

21

výsledky vzdělávání

učivo

● zná zásady pro práci s mapou a dovede je prakticky použít
● zná zásady orientace v terénu a dovede je prakticky použít
-

Mapa a její měřítko
Základní topografické značky
Určování světových stran podle přírodních úkazů
Určování světových stran podle buzoly
Odhad vzdáleností
Pochod podle azimutu a mapy
Určování souřadnic

průřezová témata
Člověk a životní prostředí
Přežití v tísni a vojenské lezení
výsledky vzdělávání

● prokáže znalost ze základů přežití v přírodě
● prokáže znalost ze základů vojenského lezení

16
učivo

- Základní tábornické dovednosti
- Stavba přístřešků, stanů
- Druhy ohňů
- Příprava stravy v přírodě
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- Základní práce s lanem
- Druhy uzlů a sebejištění
- Základy lezeckých dovedností
průřezová témata
Člověk a životní prostředí
Překonávání překážek

4

výsledky vzdělávání

učivo

- Prosté skoky, přeskoky přes překážku- Skoky do

● uplatňuje zásady první pomoci
● uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových
aktivitách

● dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost a

hloubky ze stoje, seskakování do zákopu a vyskakování
z něj
- Prolézání a podlézání, šplhání
- Nácvik překonávání překážek na překážkové dráze

vytrvalost
průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Přesuny

5
výsledky vzdělávání

učivo

● uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových

- Zrychlený přesun do 10 km bez zátěže

aktivitách

● dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost a vytrvalost
průřezová témata
Člověk a životní prostředí
Taktická příprava
výsledky vzdělávání

● zná a orientuje se v organizaci AČR

4
učivo

- Příprava vojáka k boji

● uplatňuje zákonné normy platné v AČR
Praxe
výsledky vzdělávání

● uplatňuje zásady bezpečné manipulace se zbraní

učivo
- letní branné soustředění v trvání 2 týdnů

● zná základy a pravidla střelby z ručních zbraní
● zná zásady provozu na spojovacích prostředcích
● zná zásady pro práci s mapou a dovede je
prakticky použít

● zná zásady orientace v terénu a dovede je
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prakticky použít

● prokáže znalost ze základů přežití v přírodě
● uplatňuje zásady první pomoci
● uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových
aktivitách

2. ročník - dotace: 2 povinný
Komunikační a informační podpora

2

výsledky vzdělávání

učivo

● zná zásady provozu na spojovacích prostředcích

- Morseova abeceda
- Spojovací prostředky RF-13, vedení hovorů na
pojítkách

Taktická příprava

10

výsledky vzdělávání

učivo
- Příprava vojáka k boji

● zná a orientuje se v organizaci AČR
● uplatňuje zákonné normy platné v AČR
Střelecká příprava

16

výsledky vzdělávání

učivo

● uplatňuje zásady bezpečné manipulace se zbraní
● zná základy a pravidla střelby z ručních zbraní

- Nauka o malorážových zbraních
- Základy balistiky
- Střelba z malorážových a vzduchových zbraní

průřezová témata
Člověk a životní prostředí
Topografická příprava

5

výsledky vzdělávání

učivo

● dovede připravit osy přesunů a jejich časovou
kalkulaci

- WGS 84, UTM, MGRS – určování souřadnic
- Práce s GPS
- WGS 84, UTM, MGRS – určování souřadnic– praxe

průřezová témata
Člověk a životní prostředí
Ženijní příprava

2
výsledky vzdělávání

učivo

● zná zásady maskování a je schopen je uplatnit v praxi - Maskování
- Maskování jednotlivce
- Maskování techniky
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průřezová témata
Člověk a životní prostředí
Překonávání překážek

5

výsledky vzdělávání

učivo

● uplatňuje zásady bezpečnosti pohybových při

- Nácvik překonávání překážek na překážkové dráze

aktivitách

● dovede rozvíjet svalovou sílu a vytrvalost
Přežití v tísni

16
výsledky vzdělávání

učivo

● prokáže znalost ze základů přežití v přírodě

-

Základní tábornické dovednosti
Stavba přístřešků, stanů
Druhy ohňů
Příprava stravy v přírodě

průřezová témata
Člověk a životní prostředí
Zrychlené přesuny

2

výsledky vzdělávání

učivo

● uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových
aktivitách

- Zrychlené přesuny do 10 km bez zátěže
- Zrychlené přesuny do 15 km s mírnou zátěží

● dovede rozvíjet svalovou sílu a vytrvalost
průřezová témata
Člověk a životní prostředí
Vojenské lezení

6

výsledky vzdělávání

učivo

● uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových
aktivitách

● dovede rozvíjet svalovou sílu a vytrvalost

-

Názvosloví, základní uzly, základy jištění a
zajišťování
- Základy lezení
- Slaňování

průřezová témata
Člověk a životní prostředí
Praxe
výsledky vzdělávání

● uplatňuje zásady bezpečné manipulace se zbraní

učivo

- lyžařský výcvik 1 týden
- kurz první pomoci 1 týden
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● zná základy a pravidla střelby z ručních zbraní

- branně sportovní kurz lezení 1 týden

● prokáže znalosti práce se spojovací technikou
● dovede připravit osy přesunů a jejich časovou
kalkulaci

● zná zásady maskování a je schopen je uplatnit v
praxi

● uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových
aktivitách

● dovede rozvíjet svalovou sílu a vytrvalost
● prokáže dovednosti v oblasti vojenského plavání
3. ročník - dotace: 3, povinný
Komunikační a informační podpora

2

výsledky vzdělávání

učivo

● zná zásady komunikace a informačního toku vojáků
v jednotce

- Techniky komunikace malých jednotek
- Zabezpečení informačního toku v poli
- Základní technické komunikační prostředky

průřezová témata
Člověk a životní prostředí
Logistická podpora v poli

2

výsledky vzdělávání

učivo

● zná zásady logistického zásobování vojsk v poli

- Technika roty logistiky
- Zásobování jednotek všemi druhy materiálu v
obraně a za útoku
- Organizace logistické výdejny v poli

průřezová témata
Člověk a životní prostředí
Organizace a vedení elektronického boje
výsledky vzdělávání
● zná zásady elektronického boje vojsk v poli

2
učivo

- Organizace a úkoly REB
- Zabezpečení konvojů v misí v oblasti REB
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Střelecká příprava

18

výsledky vzdělávání

učivo

● zná základy a pravidla střelby z ručních zbraní
● uplatňuje bezpečné zásady manipulace se zbraní

-

Zákon o zbraních a střelivu
Nauka o zbraních - Sa vz.58
Střelba z malorážových zbraní
Nauka ručních granátů a bezpečnostní
opatření s RG a RZ
Činnost na přípravné a palebné čáře
Nauka zbraní Pi vz.82

Přežití v zimních podmínkách

10

výsledky vzdělávání

učivo

● prokáže znalost ze základů přežití v přírodě

-

Základní tábornické dovednosti
Stavba přístřešků, stanů
Druhy ohňů
Příprava stravy v přírodě

průřezová témata
Člověk a životní prostředí
Zdravotnická příprava

2

výsledky vzdělávání

učivo

● zná zásady první pomoci v poli

- Přeprava raněného
- Výroba improvizovaných nosítek
průřezová témata

Člověk a životní prostředí
Taktická příprava
výsledky vzdělávání
● prokáže dovednosti při útočném a obranném boji
jednotlivce

10
učivo

- K zemi, k boji, pohyb na bojišti během,přískoky
- Pohyb na bojišti plazením, plížením po čtyřech, po
boku
- Zaujímání a budování palebného stanoviště (okop
pro ležícího střelce)
- Vojenské situační značky
- Smluvené signály pro vedení

Překonávání překážek
výsledky vzdělávání
● dovede rozvíjet svalovou sílu a vytrvalost

5
učivo
- Nácvik překonávání překážek na překážkové dráze
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Zrychlené přesuny

10

výsledky vzdělávání
● dovede rozvíjet svalovou sílu a vytrvalost

učivo

- Zrychlené přesuny do 15 km s mírnou zátěží
- Zrychlené přesuny do 15 km se zbraní a zátěží

Sebeobrana a boj zblízka

17

výsledky vzdělávání

● dovede rozvíjet svalovou sílu a vytrvalost
● prokáže získané dovednosti v oblasti sebeobrany

učivo

-

Teorie – úvod do výcviku v sebeobraně a boji zblízka
Pády
Postoje a přemisťování
Kryty, údery a kopy
Obrana proti držení a škrcení zepředu
Obrana proti úderům a kopům

Praxe
výsledky vzdělávání

učivo

● zná zásady práce s trhavinami a imitačním

-

materiálem

● dovede rozvíjet svalovou sílu a vytrvalost
● prokáže získané dovednosti v oblasti sebeobrany

branně sportovní kurz sebeobrany 1 týden
výcvik u jednotek 1 týdny
stáž u jednotek 1 týden
vojenské plavání 1týden

● prokáže dovednosti při útočném a obranném boji
jednotlivce
Vojenské plavání

10
výsledky vzdělávání

● uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových
aktivitách

● dovede rozvíjet svalovou sílu a vytrvalost
● prokáže dovednosti v oblasti vojenského plavání

učivo

-

Skoky a pády do vody
Záchrana tonoucího, první pomoc
Ponořování a plavání pod vodou se soupravou ABC
Dopomoc unavenému plavci
Vytrvalostní plavání
Netradiční plavecké styly

Přesuny na plavidlech
výsledky vzdělávání

● uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových
aktivitách

8
učivo

- Výcvik ve vodní záchraně
- Přesuny na plavidlech v rámci jednotky

● dovede rozvíjet svalovou sílu a vytrvalost
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6.9.12. Vojenská výzbroj
Učební plán předmětu
Ročník

II

Dotace

1

Povinnost
(skupina)

povinný

2. ročník - dotace: 1, povinný
Vojenská výzbroj

32

výsledky vzdělávání

● orientuje se v základním rozdělení ručních zbraní

učivo

-

● umí odstranit jednoduché závady na zbrani

Ruční zbraně, základní TTD, konstrukce a
odstraňování závad samopalu, kulometu, pistole,
granátů, RPTZ a jiné
- Osnovy střeleb z ručních zbraní a znalost
činnosti na střelnici
- Zabezpečení a ukládání zbraní

● zná bezpečné zacházení se zbraní a umí je využít v

-

Zpracování výkazu vz. 16 na munici

-

Sportovní zbraně používané v AČR

-

Imitační prostředky

-

Trhaviny a náloživo

používaných v AČR

● zná základní TTD, konstrukci a princip činnosti
ručních zbraní

praxi

● je seznámen se Zákonem o zbraních a střelivu
● umí používat imitační prostředky za dodržení
všech bezpečnostních opatření

-

Zákon č. 119/2002 o střelných zbraních a
střelivu
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7. Popis materiálního a personálního zabezpečení výuky
Materiální podmínky vzdělávání jsou v současné době zajištěny na relativně dobré úrovni – školní
budova z roku 1948 i přilehlé budovy internátů ze sedmdesátých let jsou opraveny (střecha, plastová
okna, dveře). Mateřské učebny jsou vybaveny novým nábytkem, v některých je instalována interaktivní
tabule. Každý učitel cizích jazyků má svou vlastní učebnu, z nichž je většina vybavena poslechovým
zařízením, některé i interaktivní tabulí. Šest odborných učeben IVT a CAD je průběžně modernizováno.
Škola dále disponuje odbornou učebnou fyziky, chemie, elektro, učebnou jazykové přípravy a velkou
posluchárnou s interaktivní tabulí. K dispozici jsou i dvě tělocvičny, z nichž jedna byla v roce 2012
rekonstruována. Škola má svou vlastní knihovnu, kinosál, muzeum, střelnici a školní jídelnu. Vytápění je
zajištěno vlastní kotelnami na plyn, škola je napojena na kanalizaci. Areál školy (rekonstruované hřiště
s běžeckou dráhou, dvě hřiště na plážový volejbal, dva tenisové kurty, výcviková požární věž, park
a hospodářské budovy) je průběžně udržován.
Pedagogický sbor čítá 35 členů, je plně kvalifikován, věkový průměr je cca 40 roků. Na škole působí
preventista rizikového chování, školní psycholog a výchovný poradce.
Škola udržuje kontakty s některými vojenskými útvary a ve spolupráci s nimi zajišťuje pro žáky odborný
výcvik a praxe. Úzká spolupráce probíhá i s Univerzitou obrany, která pro žáky VSŠ a VOŠ MO připravuje
vlastní program v rámci dne otevřených dveří, pořádá pro naše žáky motivační přednášky a poskytuje
podklady pro „Přijímačky na nečisto“.
Škola se snaží průběžně zařazovat do projektových a grantových výzev vyhlašovaných MŠMT nebo jinými
subjekty.

174

ŠVP - Elektrotechnika - specialista vzdušných sil, od 2020

8. Charakteristika spolupráce se sociálními partnery
Škola spolupracuje s několika vojenskými útvary, které zajišťují pro žáky školy odborný výcvik nebo
odborné praxe. Mezi tyto sociální partnery patří 4. brigáda rychlého nasazení Žatec, 15. ženijní pluk
Bechyně, 7. mechanizovaná brigáda Hranice, 31. pluk radiační, chemické a biologické ochrany Liberec,
42. mechanizovaný prapor Tábor, 43. výsadkový prapor Chrudim a72. mechanizovaný prapor Přáslavice.
Potenciálními zaměstnavateli žáků jsou vojenské útvary AČR, včetně výše uvedených.
Dalším blízkým partnerem školy je Univerzita obrany v Brně, která pro žáky VSŠ a VOŠ MO v Moravské
Třebové pořádá motivační prezentace a speciální program v den otevřených dveří na Univerzitě obrany
v Brně. Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany pak pro žáky školy zajišťuje kurz zdravotnické
pomoci.
Významným partnerem školy je i Československá obec legionářská, která spolupracuje se školou
na přípravě a realizaci vzpomínkových a pietních akcí vedoucím k upevnění vojenských tradic.
Úzkou spolupráci má škola navázanou i s Městským úřadem Moravská Třebová, s nímž spolupracuje
na organizaci pietních a kulturních akcí, se základními školami v Moravské Třebové, pro které organizuje
sportovní a branné dny, a s Gymnáziem Moravská Třebová a SOŠ a SOU Lanškroun.
Samozřejmostí je spolupráce se zákonnými zástupci žáků. Minimálně jednou za školní rok, a to na konci
1. pololetí, probíhá ve škole setkání pedagogů se zákonnými zástupci. Každodenní komunikaci mezi
pedagogy a zákonnými zástupci zajišťuje elektronický systém Bakaláři. Případné problémy (kázeňské
nebo prospěchové) jsou řešeny individuálně osobní komunikací třídních učitelů nebo velitele školy se
zákonnými zástupci.
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