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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:

Vojenské lyceum

Kód a název oboru:

78-42-M/07 Vojenské lyceum

2.2. Popis uplatnění absolventa
Absolvent oboru vzdělání Vojenské lyceum je připraven k dalšímu terciárnímu studiu technických
oborů. Získané vzdělání mu umožňuje ucházet se o přijetí ke studiu na vojenské vysoké škole v celé
škále jedinečných vojenských technických studijních oborů.
Osvojené klíčové kompetence spolu s úplným odborným vzděláním vytvářejí velmi dobré předpoklady
i pro přímé uplatnění absolventa pro službu vojáka z povolání na základních služebních místech
technicky zaměřených vojenských odborností především v jednotkách Armády České republiky (např.
strojník, operátor, ženista, mechanik).
Může se ale uplatnit i na všech pracovištích, na kterých se vyžaduje připravenost k efektivní práci
s prostředky informačních a komunikačních technologií, znalost tvorby a úpravy webových stránek,
využívání CAD systémů, znalost dvou cizích jazyků, dodržování pravidel normalizace a standardizace,
znalost základních poznatků z ekonomiky, pracovního práva a managementu.

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;
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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:
- má vhled do problematiky technických oborů vojenské vysoké školy, zná základy strojních součástí
a strojírenské technologie, konstrukce, provozu a oprav vojenské techniky;
- aplikuje matematické a přírodovědné postupy i prostorovou představivost při řešení technických
problémů, umět je zdůvodnit a obhájit zvolené řešení;
- má základní vědomosti a dovednosti potřebné pro výkon činností v nejnižších vojenských
hodnostních sborech v rámci technicky zaměřených vojenských odborností v jednotkách Armády
České republiky;
- zná organizaci Armády České republiky a její postavení v rámci NATO, život u vojenských útvarů
a ve vojenských výcvikových prostorech,
- má základní vojenské dovednosti potřebné do úrovně velitele družstva;
- má v anglickém jazyce jazykovou způsobilost podle standardizační dohody NATO STANAG 6001
na úrovni 2 alespoň ve dvou dovednostech a na úrovni 1 v ostatních dovednostech, ve druhém cizím
jazyce na úrovni 1 alespoň ve dvou dovednostech;
- zná a prakticky používá vybranou problematiku druhů vojenské přípravy (základní řády, pořadová
příprava, střelecká příprava, taktická příprava, ženijní příprava, chemická příprava, zdravotnická
příprava, speciální tělesná příprava).
- umí aplikovat základní hygienické a bezpečnostní návyky při provádění vojenského výcviku;
- zvládá stresové situace a zklamání a dokázat je řešit konstruktivním způsobem.
- chápe bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků
- je vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu
a dokázali první pomoc sami poskytnout.
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- kurikulum odborného vzdělávání váže na Národní soustavu kvalifikací (NSK), pro tento obor vzdělání
neexistují v současné době v NSK žádné úplné profesní kvalifikace, ani profesní kvalifikace.
Vzhledem k vývoji v NSK se doporučuje sledovat webové stránky NSK: http://narodnikvalifikace.cz/

2.4. Ukončení vzdělávání
Vzdělávání se ukončuje maturitní zkouškou.
Dokladem o dosaženém stupni vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce.
Absolvováním vzdělání podle ŠVP Vojenské lyceum 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:

Vojenské lyceum

Kód a název oboru:

78-42-M/07 Vojenské lyceum

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 žáků pro službu vojáka z povolání na základních služebních
místech technicky zaměřených vojenských odborností v jednotkách Armády České republiky
(např. strojník, operátor, ženista, mechanik).
Žáci aplikují teoretické poznatky v praxi a získají základní pracovní předpoklady potřebné pro práci
vojáka z povolání v AČR .
Se všeobecnou částí vzdělávání je spojeno vytváření, rozšiřování a prohlubování schopností,
které člověk potřebuje, aby mohl žít v současném světě. Tato část vzdělávání spolu s technickou
odborností připravuje žáka i k dalšímu terciárnímu studiu technických oborů, a to především
na vojenské vysoké škole.
Školní vzdělávací program připravuje univerzálně vzdělané a technicky zaměřené absolventy
pro potřeby AČR, kteří jsou schopni přizpůsobit se specifickým potřebám jednotlivých vojenských
útvarů. To jim umožňuje jednak získané odborné vzdělání a výcvik, jazyková vybavenost, vzdělání
v informačních a komunikačních technologiích a vzdělání v jednom z volitelných odborných modulů.
Získají tak předpoklady k úspěšnému pracovnímu uplatnění na mnoha pozicích.
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3.3. Organizace výuky
Výchovně vzdělávací proces je organizován formou čtyřletého denního studia v souladu se školským
zákonem. V rámci prvního, druhého a třetího ročníku je realizována bloková výuka předmětu vojenská
profesní příprava, jehož cílem je vybavit žáky základními znalostmi a dovednostmi potřebnými
ke snadnějšímu průběhu adaptačního procesu po povolání do služebního o
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 v měsíci květnu a jeden týden v měsíci červnu 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. Teoretické vyučování trvá v prvním ročníku
34 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 čtyřdenní kurz první pomoci a ve spolupráci s 15. ženijním plukem
v Bechyni týden ženijní přípravy. Poslední týden v červnu je ve druhém ročníku vyčleněn na dvoudenní
kurz lezení, který je zaměřený na dovednosti v oblastech lezení na umělých stěnách i ve volné přírodě.
Na poslední květnový týden je zařazen odborný výcvik – vševojsková příprava. Teoretické vyučování
trvá ve druhém ročníku 32 týdne.
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. Do druhé poloviny května je do
třetího ročníku zařazen týden kurzu sebeobrany. V průběhu května a června je pro žáky třetího ročníku
ve spolupráci s 31. plukem radiační, chemické a biologické ochrany v Liberci realizován týden
odborného výcviku - chemické přípravy. Teoretické vyučování trvá ve třetím ročníku 33,5 týdne.
Pro žáky čtvrtého ročníku je plánováno s pěti týdny a to v měsících květnu a na počátku června
pro konání maturitních zkoušek. Teoretické vyučování ve čtvrtém ročníku trvá 31 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

*

*

*

*

2. cizí jazyk (RJ, NJ, FJ)
Dějepis
Občanská nauka
Fyzika
Chemie
Biologie
Zeměpis a vojenská topografie
Matematika

*
*

*
*
*
*
*
*

Tělesná výchova
IVT
Základy ekonomie
Technické kreslení
Deskriptivní geometrie
CAD
Vojenská profesní příprava
Vojenská výzbroj
Logistika
Strojírenská technologie

*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

Kompetence k
využívání IKT

Konstrukce, provoz a opravy
vojenské techniky

Anglický jazyk

*
*
*
*
*

Matematické
kompetence

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

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

K. k pracovnímu
uplatnění

Personální a
sociální k.

Vojenská logistika

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

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

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
● 2. cizí jazyk
● Dějepis
● Občanská nauka
● Chemie
● Biologie
● Zeměpis a vojenská topografie
● 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
● Zeměpis a vojenská topografie
● Logistika
11
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● Vojenská profesní příprava
● Vojenská logistika
● Strojírenská technologie
● Konstrukce, provoz a opravy vojenské techniky
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 útvary a zařízeními AČR.
Pokrytí předmětem:
● Český jazyk a literatura
● Anglický jazyk
● 2. cizí jazyk
● Občanská nauka
● Zeměpis a vojenská topografie
● Základy ekonomie
● Logistika
● Vojenská logistika
● Strojírenská technologie
● Konstrukce, provoz a opravy vojenské techniky
● Vojenská profesní příprava
● Vojenská výzbroj
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
● 2. cizí jazyk
● Občanská nauka
● Zeměpis a vojenská topografie
● Vojenská logistika
● CAD
● Technické kreslení
● Deskriptivní geometrie
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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.
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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).
- Vojenská profesní příprava (praktická zkouška).
- Strojírenská technologie nebo logistika a vojenská logistika (ústní zkouška).
- Volitelně z matematiky, fyziky, chemie nebo IVT (ústní zkouška).
- Cizí jazyk (písemná práce a ústní zkouška) – pouze v případě zvolení této zkoušky ve společné části.

14
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4. Učební plán
Předmět

Min.
hodin
RVP

I.

II.

III.

IV.

Český jazyk a literatura

6

1

1

2

2

6

4

4

4

4

16

2

2

3

3

10

2

2

Oblast vzdělávání

Jazykové vzdělávání

Anglický jazyk
2. cizí jazyk (RJ, NJ, FJ)

Společenskovědní
vzdělávání

Dějepis
Občanská nauka

20

6

Fyzika
Chemie
Přírodovědné vzdělávání

Zeměpis a vojenská
topografie
Matematické vzdělávání

1

1

3

2

2

2

8

2

2

2

2

8

2

2

2

0
6

0

2

2

Matematika

12

5

5

4

5

19

7

Estetické vzdělávání

Český jazyk a literatura

5

2

2

1

1

6

1

Vzdělávání pro zdraví

Tělesná
výchova

3

3

1

2

0

0

2

1

12

2

2

3

10

1

3

0

Vzdělávání v informačních
a komunikačních
technologiích
Ekonomické vzdělávání

základní
speciální

10

Informatika a výpočetní
technika

9

3

2

Základy ekonomie

3

2

1

Technické kreslení
Grafická komunikace a
průmyslový design

Deskriptivní geometrie

1

1

8

2

CAD
Vojenské odborné
vzdělávání
Volitelný modul
Vojensko-logistický

Volitelný modul
Vojensko-technický
Disponibilní hodiny

Vojenská profesní
příprava1

8

2

3

Vojenská výzbroj

2

Logistika

2

2

4

3

1

9

1

2

1
3

Vojenská logistika
Strojírenská
technologie
Konstrukce, provoz a
opravy vojenské
techniky

4

1

3
5

6

3

1

3
18

Celkový počet hodin v týdnu
1

4

2
18

Biologie

Celkem Využití
dispon.
za
předmět hodin

23
33

34

34

32

Předmět Vojenská profesní příprava je realizován formou blokové výuky.
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5. Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP
RVP
Vzdělávací oblast

ŠVP

Minimální počet
vyučovacích hodin
za studium
týdně
celkem

Jazykové vzdělávání a
komunikace

26

Společenskovědní
vzdělávání

6

Přírodovědné vzdělávání

18

832

192

576

Předmět

týdně

1038

160

198

Matematické vzdělávání

12

384

618

Vzdělávání pro zdraví

10

320

389

Vzdělávání v informačních 9
a komunikačních
technologiích
Ekonomické vzdělávání
3

288

96

102

Grafická komunikace

256

304

Vojenské odborné
vzdělávání

8

256

Odborné zaměření
5
Vojensko- logistický okruh

160

Odborné zaměření
Vojensko-technický okruh

160

Celkem

5

Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
2. cizí jazyk - NJ
2. cizí jazyk - RJ
2. cizí jazyk - FJ

6
16
10
10
10

193
520
325
325
325
227

Dějepis
Občanská nauka

4
2

135
64
675

Fyzika
Chemie
Biologie
Zeměpis a vojenská topografie

8
8
2
2

260
260
77
78
198

Český jazyk a literatura

6

198
618

Matematika

19

618
389

Tělesná výchova - chlapci
Tělesná výchova - dívky

12
12

389
389
324

Informatika a výpočetní technika

10

324

675

5

324

102
Základy ekonomie

3

102
304

Technické kreslení
Deskriptivní geometrie
CAD

1
4
4

34
135
125
299

Vojenská profesní příprava
Vojenská výzbroj

9
1

264
34
188

Logistika
Vojenská logistika

3
3

98
98

299

188

188

188
Strojírenská technologie

4 096

4522

celkem

1038

199

Estetické vzdělávání

8

Počet vyučovacích hodin

3

98

Konstrukce, provoz a opravy vojenské techniky 3

90

145

4522
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5.1. Ročníkový plán

Vzdělávací okruhy

I

II

III

IV

ŠVP

32

31

29

28

120

Český jazyk a literatura (Jazykové vzdělávání a komunikace)

1

1

2

2

6

Anglický jazyk

4

4

4

4

16

2. cizí jazyk - NJ

2

2

3

3

10

2. cizí jazyk - RJ

2

2

3

3

10

2. cizí jazyk - FJ

2

2

3

3

10

Dějepis

2

2

X

X

4

Občanská nauka

X

X

1

1

2

Fyzika

2

2

2

2

8

Chemie

2

2

2

2

8

Biologie

X

2

X

X

2

Zeměpis a vojenská topografie

2

X

X

X

2

Český jazyk a literatura (Estetické vzdělávání)

2

2

1

1

6

Matematika

5

5

4

5

19

Tělesná výchova - chlapci

3

3

3

3

12

Tělesná výchova - dívky

3

3

3

3

12

Informatika a výpočetní technika

3

2

3

2

10

Základy ekonomie

1

1

1

X

3

Všeobecné vzdělávací předměty

Odborné vzdělávací předměty

3

6

10

7

28

Technické kreslení

1

X

X

X

1

Deskriptivní geometrie

X

2

2

X

4

CAD

X

X

2

2

4

Vojenská profesní příprava

2

3

3

2

10

Vojenská výzbroj

X

1

X

X

1

X

X

3

X

3

X

X

X

3

3

X

X

3

X

3

X

X

X

3

3

35

37

39

35

148

Logistika

2

Vojenská logistika

3

Strojírenská technologie 3
Konstrukce, provoz a opravy vojenské
Celkem

2
3

techniky4

Volitelný modul Vojensko-logistický
Volitelný modul Vojensko-technický
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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 – chemická příprava
Odborný výcvik – závěrečný komplexní výcvik
Maturitní zkouška

Celkem

I
35
2
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40

II
32,5
0
3
1
1
1
0,5
0
0
1
0
0
0
40

III

IV

33,5
0
3
1
0
0
0
1
0,5
0
1
0
0
40

29
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
5
37

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.
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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 – ženijní příprava
Probíhá u vojenských útvarů. Výcvik je zaměřen na zvládnutí základních dovedností při výrobě
výbušných a nevýbušných zátarasů, práci s výbušninami a trhavinami a zřizování minových polí.
Odborný výcvik – chemická příprava
Probíhá u vojenských útvarů. Výcvik je zaměřen na zvládnutí základních dovedností v oblasti ochrany
proti zbraním hromadného ničení a ekologických havárií. Dále jsou žáci seznámeni se způsoby
provádění částečné a úplné dekontaminace.
Odborný výcvik – závěrečný komplexní výcvik
Probíhá u vojenských útvarů a ve vojenských výcvikových prostorech. Výcvik je zaměřen na zopakování
všech získaných znalostí během celého studia a procvičení se v ovládání ručních zbraní jednotlivce. Dále
jsou žáci seznámení s prováděním výcviku ve spolupráci s různými druhy vojsk.
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 1. dubna 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 předchozích 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 duševního 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 český 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 kriticky hodnotili 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

2

2

povinný

povinný

povinný

povinný

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

10
učivo

- upevňování pravopisných vědomostí a

● 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

● v písemném projevu uplatňuje znalosti českého
pravopisu

● v písemném i mluveném projevu využívá

-

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

poznatků z tvarosloví

● pracuje s nejnovějšími normativními příručkami
ČJ

● řídí se zásadami správné výslovnosti
● vyjadřuje se věcně správně, jasně a srozumitelně
● uplatňuje znalosti ze skladby
průřezová témata
Informační a komunikační technologie
Stylistika
výsledky vzdělávání

● 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
pravopisu

● pracuje s nejnovějšími normativními příručkami
ČJ

24
učivo

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

● vytvoří jednoduché slohové útvary
─
─
─
─
─
─
─

vypravování
klasický životopis
strukturovaný životopis
prostý a odborný popis
popis pracovního postupu
umělecký popis
charakteristika
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Průřezová témata:
Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické společnosti
Člověk a svět práce

2. ročník - dotace: 1, povinný
Grafická stránka jazyka
výsledky vzdělávání

4

● v písemném projevu uplatňuje znalosti českého
pravopisu

učivo
- upevňování pravopisných vědomostí a znalostí
všestranných jazykových rozborů

● odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a chyby
● uplatňuje znalosti ze skladby při logickém
vyjadřování

● pracuje s nejnovějšími normativními příručkami
českého jazyka
průřezová témata
Informační a komunikační technologie
Lexikologie

15

výsledky vzdělávání
●pracuje s nejnovějšími normativními příručkami
českého jazyka

● rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk, dialekty
a stylově příznakové jevy a ve vlastním projevu
volí prostředky adekvátní komunikační situaci

učivo

-

nauka o slově a slovní zásobě
význam slova, změny slovního významu
obohacování slovní zásoby
synonyma, antonyma, homonyma
- typy slovníků

● používá adekvátní slovní zásoby včetně příslušné
odborné terminologie

● nahradí běžné cizí slovo českým ekvivalentem a
naopak
Stylistika

15
výsledky vzdělávání

● v písemném projevu uplatňuje znalosti českého
pravopisu

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

učivo

- písemná komunikace - soukromý, otevřený, úřední
dopis

- administrativní styl - žádost, plná moc, objednávka,
reklamace

- referát

● rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk, dialekty
a stylově příznakové jevy a ve vlastním projevu
volí prostředky adekvátní komunikační situaci

● používá adekvátní slovní zásoby včetně příslušné
odborné terminologie
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● nahradí běžné cizí slovo českým ekvivalentem a
naopak

● zná pravidla psaní dopisu
-

dopis soukromý a úřední, žádost
motivační dopis
otevřený dopis
fiktivní dopis

● orientuje se ve výstavbě textu
● ovládá podstatu a znaky administrativního stylu
průřezová témata
Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce

3. ročník - dotace: 2, povinný
Grafická stránka jazyka
výsledky vzdělávání

5

● v písemném projevu uplatňuje znalosti českého
pravopisu

učivo
- 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
Tvarosloví

15
výsledky vzdělávání

● rozezná slovní druhy a ovládá principy třídění
slov

● v písemném i mluveném projevu využívá
poznatků z tvarosloví

učivo

- slovní druhy a principy třídění slov
- jmenné kategorie
- slovesné kategorie
- ohebné a neohebné slovní druhy
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Stylistika

15
výsledky vzdělávání

učivo

● v písemném projevu uplatňuje znalosti českého
pravopisu

● odhaluje

a
opravuje
nedostatky a chyby

jazykové

- odborný styl
- úvaha
- kritika

● pracuje s nejnovějšími normativními příručkami
českého jazyka

● uplatňuje znalosti ze skladby při logickém
vyjadřování

● rozezná slovní druhy a ovládá principy třídění
slov, v písemném i mluveném projevu využívá
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
průřezová témata
Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Práce s textem

30
výsledky vzdělávání

● zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých

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

4. ročník - dotace: 2, povinný
Grafická stránka jazyka

3

výsledky vzdělávání

učivo

● v písemném projevu uplatňuje znalosti českého - upevňování znalostí jazykových
pravopisu

● odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a chyby

rozborů
- interpunkce

● pracuje s nejnovějšími normativními příručkami
českého jazyka
průřezová témata
Informační a komunikační technologie
Syntax

12
výsledky vzdělávání

učivo

●ovládá pravidla větné skladby

-

věta jednoduchá a souvětí
syntaktické vztahy
odchylky od pravidelné větné stavby
věty podle postoje mluvčího
●uplatňuje znalosti z logické stavby při vyjadřování

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

Stylistika

15
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
průřezová témata
Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
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Obecné poučení o jazyce

3

výsledky vzdělávání

učivo

● v písemném projevu uplatňuje znalosti českého
pravopisu

● odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a chyby
● vysvětlí zákonitosti vývoje češtiny
● zná základní jazykovědné disciplíny

- jazykověda a její disciplíny
- jazyková kultura
- vývojové tendence současného jazyka
- čeština a jazyky příbuzné
- ČJ spisovný a nespisovný

● používá adekvátní slovní zásoby včetně příslušné
odborné terminologie

● rozezná nářeční a nadnářeční útvary
Práce s textem

27
výsledky vzdělávání

učivo

● zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých

- rozbor vybraných literárních textů

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
Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické společnosti
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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.
Vzdělávání v cizím jazyce směřuje k osvojení takové úrovně komunikativních jazykových kompetencí,
která odpovídá:
− minimální úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a alespoň
2 dovednosti na úrovni 2 a zbývající dovednosti na úrovni 1 podle standardizační dohody STANAG
6001;
− akvizici slovní zásoby čítající minimálně 2300 lexikálních jednotek za studium, z čehož obecně odborná
a odborná terminologie tvoří u úrovně B1 minimálně 20 %.
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;
− efektivně 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 jsou využívány multimediální výukové programy a internet. Žáci jsou zapojováni
do projektů a soutěží a je snaha navazovat kontakty a spolupráci mezi školami doma i v zahraničí.
Škola vytváří podmínky pro motivaci a vedení Evropského jazykového portfolia, a tím rovněž podporuje
pozitivní přístup žáků k učení se cizím jazykům.
Výuka v jednotlivých ročnících je realizována v mezitřídních skupinách rozlišených podle jazykové
úrovně.
Učební plán předmětu
Ročník

I

II

III

IV

Dotace

4

4

4

4

povinný

povinný

povinný

povinný

Povinnost
(skupina)
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1. ročník - dotace: 4, povinný
Řečové dovednosti

50

výsledky vzdělávání

● porozumí

učivo

školním a pracovním pokynům

● sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace

Řečové dovednosti:

- receptivní:

vyslechnuté nebo přečtené

● vypráví jednoduché příběhy, zážitky, popíše své
pocity

● pronese jednoduše zformulovaný monolog před
publikem

● vyměňuje si informace, které jsou běžné při
neformálních hovorech

poslech s porozuměním čtení
jednoduchých textů

- produktivní:
jednoduchý překlad reprodukce
jednoduchého textu

- interaktivní:

● vyplní jednoduchý neznámý formulář

konverzace, odpověď na e-mail
průřezová témata

Občan v demokratické společnosti
Jazykové prostředky

30

výsledky vzdělávání

učivo

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

● přeloží text a používá slovníky i elektronické
●
●
●

●
●

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

● pronese

jednoduše
monolog před publikem

zformulovaný

● 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
témata

30
učivo
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.

průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Poznatky o zemích
výsledky vzdělávání

18

učivo
- poznatky o zemích: vybrané poznatky všeobecného
● zvládne všeobecný popis daných zemí
charakteru, které vedou k seznámení se s anglicky
● umí klást jednoduché otázky týkající se daných
hovořícími zeměmi (s Velkou Británií, Austrálií,
zemí
Novým Zélandem, Skotskem, Spojenými státy,
Kanadou a Irskem) i kulturou dalších zemích
průřezová témata
Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí

2. ročník - dotace: 4, povinný
Řečové dovednosti
výsledky vzdělávání

● nalezne v promluvě hlavní a vedlejší myšlenky a
důležité informace

● 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

● rozumí krátkým jednoduchým osobním dopisům

40
učivo
Řečové dovednosti:

- receptivní:
poslech s porozuměním monologů a jednoduchých
dialogů, porozumění významu jednoduchých textů

- produktivní:
jednoduchý překlad (pokyny, instrukce)

- interaktivní:
základní konverzace, jednoduchá odpověď na dopis

● domluví se v běžných situacích; získá i poskytne
informace

● rozpozná význam obecných sdělení a hlášení
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● vypráví jednoduché příběhy, zážitky, popíše své
pocity

● porozumí školním a pracovním pokynům
průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Jazykové prostředky
výsledky vzdělávání
●uplatňuje základní způsoby tvoření slov v jazyce

●
●

●
●

30

učivo
Jazykové prostředky (lingvistické kompetence)
- rozvíjení a upevňování správné výslovnosti,
vyjadřuje se srozumitelně v běžných,
intonace
předvídatelných situacích
- rozvíjení a tvoření slovní zásoby, tvoření slov,
vyslovuje srozumitelně co nejblíže přirozené
složeniny, ustálená spojení a frázová slovesa
výslovnosti, rozlišuje základní zvukové prostředky - gramatika: větná skladba, tvarosloví, gramatické
daného jazyka a koriguje odlišnosti zvukové
časy počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
podoby jazyka
příslovce a přídavná jména, stupňování
používá vhodně základní odbornou slovní zásobu
předpřítomný čas a minulý čas, podmínkové věty
ze svého studijního oboru
s podmínkou skutečnou modální slovesa, slovesné
vzorce vedlejší věty časové a účelové - grafická
rozumí přiměřeným souvislým projevům a
podoba jazyka a pravopis
diskusím rodilých mluvčích pronášeným ve
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
výsledky vzdělávání

● pronese

jednoduše
monolog před publikem

zformulovaný

● 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
témata

40
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;
Jazykové funkce a komunikační situace:
obraty při zahájení a ukončení rozhovoru
vyjádření pozvání a odmítnutí rozhodování v
různých životních situacích
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Grafická podoba jazyka a pravopis, slohové
útvary (dopis, popis, charakteristika)

průřezová témata
Informační a komunikační technologie
Poznatky o zemích
výsledky vzdělávání
●prokazuje praktické znalosti především o
geografických, kulturních faktorech zemí dané
jazykové oblasti

18
učivo
- 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

3. ročník - dotace: 4, povinný
Řečové dovednosti
výsledky vzdělávání

40
učivo

● rozumí přiměřeným souvislým projevům a

Řečové dovednosti:

diskusím
rodilých
mluvčích
pronášeným ve standardním hovorovém tempu

● 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
informace, pokud nezachytí přesně význam
sdělení

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

- produktivní:
jednoduchý překlad (obecný a technický) výpisky z
jednoduššího textu
- interaktivní:
- konverzace, odpověď na dopis

● 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
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Jazykové prostředky
výsledky vzdělávání

30

● 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,
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
výsledky vzdělávání

● 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

40
učivo
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
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Poznatky o zemích
výsledky vzdělávání

18

● umí podat podrobnější informace poznatcích z
daných zemí

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

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

průřezová témata
Občan v demokratické společnosti

4. ročník - dotace: 4, povinný
Řečové dovednosti
výsledky vzdělávání

40
učivo

● rozpozná význam obecných sdělení a hlášení

Řečové dovednosti:

● sdělí a zdůvodní svůj názor

- receptivní:

poslech s porozuměním jednoduchých autentických
situací (nádraží, letiště, pošta, úřad, atd.) čtení textů
● vyhledá, zformuluje a zaznamená informace nebo včetně jednodušších odborných
fakta týkající se studovaného oboru
- produktivní:
● vyřeší většinu běžných denních situací, které se
překlad
mohou odehrát v cizojazyčném prostředí
písemné zpracování textu, výtah, nalezení konkrétní
informace
● ověří si i sdělí získané informace písemně

● vyjádří písemně svůj názor na text

● vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům
osobního života a k tématům z oblasti zaměření
studijního oboru

- interaktivní:

konverzace, dopis-žádost o zaměstnání, stížnost,
telefonování
průřezová témata

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

30

učivo
Jazykové prostředky (lingvistické kompetence)
● dokáže experimentovat, zkoušet a hledat
- rozvíjení správné výslovnosti pomocí slovníku,
způsoby vyjádření srozumitelné pro posluchače
intonace
● používá opisné prostředky v neznámých situacích, - rozvíjení a tvoření slovní zásoby četbou
při vyjadřování složitých myšlenek
jednoduchých textů, technických manuálů a popisů
- gramatika: větná skladba, tvarosloví, frazeologie
● používá stylisticky vhodné obraty umožňující
slovesné tvary, trpné rody předminulý čas, nepřímá
nekonfliktní vztahy a komunikaci
řeč, podmínkové věty, modalita,
infinitivní konstrukce účelové
věty
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grafická podoba jazyka a pravopis: slohové útvary dopis, popis, charakteristika, stížnost
průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Člověk a svět práce
Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové
funkce
výsledky vzdělávání

40
učivo

Tematické okruhy:
o víkendu
a reaguje na jednoduché dotazy publika
dům a domov
● zapojí se do hovoru bez přípravy
každodenní život a životní styl
povolání - rozmanitá povolání, profesní
● zapojí se do odborné debaty nebo argumentace,
specializace a jejich práce zdraví
týká-li se známého tématu
nakupování, jídlo stravování a zvyky cestování ● řeší pohotově a vhodně standardní řečové situace prázdniny a dovolená, ubytování ve městě - kultura,
památky, doprava
i jednoduché a frekventované situace týkající se
počasí - přírodní katastrofy životní prostředí kultura pracovní činnosti
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
průřezová témata

● přednese připravenou prezentaci ze svého oboru

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

● prokazuje faktické znalosti především o

18

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

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

● uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná
sociokulturní specifika daných zemí
průřezová témata
Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické společnosti
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6.1.3. 2. cizí jazyk - NJ
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.
Vzdělávání v cizím jazyce směřuje k osvojení takové úrovně komunikativních jazykových kompetencí,
která odpovídá:
-

minimální úrovni A2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, alespoň 2 dovednosti
na úrovni 1 podle standardizační dohody STANAG 6001;

-

akvizici slovní zásoby čítající minimálně 2300 lexikálních jednotek za studium, z čehož odborná
a vojenská terminologie tvoří u úrovně 2 podle STANAG 6001 minimálně 20 %, u úrovně 1 podle
STANAG 6001 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;

-

uplatňovat jazykové znalosti a komunikační dovednosti pro potřeby dalšího vzdělávání a při výkonu
služby vojáka z povolání;

-

efektivně 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.
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Učební plán předmětu
Ročník

I

II

III

IV

Dotace

2

2

3

3

volitelný (Volitelné 1. ročník)

volitelný (Volitelné 2. ročník)

volitelný (Volitelné 3. ročník)

volitelný (Volitelné 4. ročník)

Povinnost
(skupina)

1. ročník - dotace: 2, volitelný (Volitelné 1. ročník)
Řečové dovednosti
Výsledky vzdělávání

21

● rozumí kratším souvislým projevům pronášeným
v pomalejším tempu

● nalezne v promluvě hlavní myšlenky a důležité
informace

● porozumí školním a pracovním pokynům
● čte s porozuměním kratší texty, orientuje se v

Učivo
Receptivní
řečové
dovednosti:
poslech
s
porozuměním monologických i dialogických projevů
čtení textů
Produktivní řečové dovednosti ústní i písemné
Vyjadřování situačně zaměřené
Překlad textů
Interaktivní řečové dovednosti: střídání receptivních a
produktivních činností, dialogy

textu, umí nalézt hlavní myšlenky

● odhaduje význam neznámých výrazů podle
kontextu a způsobu tvoření

● přeloží přiměřený text a zvládá základní práci se
slovníkem

● vyplní jednoduchý neznámý formulář
● umí napsat pozdrav z dovolené a blahopřání
průřezová témata
Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické společnosti
Jazykové prostředky
výsledky vzdělávání

● zvládá základy výslovnosti jazyka
Správná výslovnost samohlásek, dvojhlásek,
přehlásek, souhlásek a souhláskových skupin

● osvojí si asi 400 lexikálních jednotek a
nejzákladnější odbornou slovní zásobu

● uplatňuje základní způsoby tvoření slov v jazyce
● čtením, poslechem, mluvením a psaním si osvojí

základní gramatiku časování slabých a některých
silných sloves v přítomném čase, sloveso sein,
sloveso haben, způsobová slovesa, rozkazovací
způsob,člen určitý a neurčitý, skloňování
podstatných jmen, vyjadřování záporu, předložky,
zájmena osobní a přivlastňovací, některá tázací a

21
Učivo
Základy správné výslovnosti
Slovní zásoba a její tvoření - 400 slov včetně
nejzákladnější odborné slovní zásoby
Gramatika: člen určitý a neurčitý, osobní a
přivlastňovací zájmena, časování slabých,
pomocných, způsobových a některých silných sloves
v přítomném čase, zápor sloves, rozkazovací způsob
sloves, slovesa s předponami, skloňování
podstatných jmen,časové údaje, pořádek slov ve větě
jednoduché, základní číslovky, předložky se 3., 4., a 3.
a 4. pádem
Grafická podoba jazyka a pravopis
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ukazovací zájmena, číslovky do 100, pořádek slov v
jednoduché větě oznamovací, tázací a rozkazovací

● dodržuje základní pravopisná pravidla
průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Tematické okruhy a komunikační situace
výsledky vzdělávání

26

● umí se jednoduchým způsobem domluvit v
běžných situacích
Základní pozdravy a zdvořilostní obraty,umí se
představit,vyprávět o rodině, zná základní obraty
používané v obchodě, v restauraci, v hotelu,umí
informovat o režimu školního dne a o svém
volném čase

● umí klást jednoduché otázky na známá témata
každodenního života

Učivo
Běžné komunikační situace každodenního života jako
pozdravy, zdvořilostní obraty, představování
Země , jazyky, národnosti
Rodina
Vyjádření prosby o pomoc, odmítnutí, žádosti o
dovolení, vyjádření povinnosti
Nakupování potravin a dárkového zboží
Jídlo a nápoje - objednávka v restauraci
Režim dne, volný čas, režim dne ve vojenské škole

průřezová témata
Občan v demokratické společnosti

2. ročník - dotace: 2, volitelný (Volitelné 2. ročník)
Řečové dovednosti
výsledky vzdělávání

● rozumí přiměřeným souvislým projevům a

diskusím
rodilých
mluvčích
pronášeným v pomalejším hovorovém tempu

● nalezne v promluvě hlavní a myšlenky a důležité
informace

● sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté nebo přečtené

● čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené

21
Učivo
Receptivní řečové dovednosti - poslech s
porozuměním monologických a dialogických projevů
čtení textů, práce s textem
Produktivní řečové dovednosti - ústní a písemné
vyjadřování situačně a tematicky zaměřené, překlad
Interaktivní řečové dovednosti - střídání receptivních
a produktivních činností, dialogy, dopis, životopis

texty, orientuje se v textu

● přeloží text, rozvíjí techniku práce se slovníkem
● umí napsat blahopřání a jednoduchý dopis
blahopřání k Vánocům, k narozeninám, k
sňatku, vyjádření soustrasti písemné pozvání na
oslavu narozenin jednoduchý seznamovací inzerát
dopis z výletu,lyžařského kursu, z prázdnin stručná
žádost o místo

● umí napsat svůj životopis strukturovaný i klasický
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průřezová témata
Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické společnosti
Člověk a svět práce
Jazykové prostředky
výsledky vzdělávání

●

●

●
●

23

Učivo
Nácvik správné výslovnosti
vyslovuje srozumitelně co nejblíže přirozené
výslovnosti, rozlišuje základní zvukové prostředky Slovní zásoba a její tvoření - v rozsahu tematických
okruhů a základní odborná zásoba
daného jazyka a koriguje odlišnosti zvukové
Gramatika - tvarosloví a větná skladba: způsobová
podoby jazyka
slovesa, slovesa s odlučitelnými a neodlučitelnými
má dostatečnou slovní zásobu v rozsahu daných
předponami, zvratná slovesa, minulý čas sloves –
tematických okruhů, ovládá základní odbornou
préteritum a perfektum, závislý infinitiv, rozkazovací
slovní zásobu
způsob, vazba es gibt, vazby sloves, podstatných a
přídavných jmen, časové údaje,
uplatňuje základní způsoby tvoření slov v jazyce
dodržuje základní pravopisné normy v písemném zájmena osobní, přivlastňovací, tázací
Grafická stránka jazyka - pravopisné normy
projevu, opravuje chyby

● dokáže znalosti gramatiky postupně uplatňovat
ve své komunikaci, minulé časy sloves - perfektum
a préteritum, podmět man a es, vazby sloves,
podstatných jmen a přídavných jmen, zájmenná
příslovce
průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Tematické okruhy a komunikační situace
výsledky vzdělávání

24

● domluví se v běžných situacích; získá i poskytne
informace

● vypráví jednoduché příběhy, zážitky, popíše své
pocity

● dokáže se vyjádřit v běžných předvídatelných
situacích

Učivo
Běžné komunikační situace každodenního života vyjádření radosti, smutku, zklamání, základní obraty
při pozvání, odmítnutí pozvání, omluvě
Tematické okruhy – můj přítel,jeho volný čas a
koníčky, město, obchody, památky ve městě,náš
dům, můj pokoj, škola, studijní plány do budoucna,
povolání,studium a jazykové kurzy,cestování,
nehoda, porucha při cestování
Odborná témata: povolání vojáka - hodnosti

průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Člověk a svět práce
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3. ročník - dotace: 3, volitelný (Volitelné 3. ročník)
Řečové dovednosti
výsledky vzdělávání

30

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

● odhaduje význam neznámých výrazů podle
kontextu a způsobu tvoření včetně odborných

● dokáže vyjádřit svůj názor na vyslechnuté
informace
● uplatňuje různé techniky čtení textu

● přeloží text a používá slovníky i elektronické
● sdělí obsah, hlavní myšlenky

či informace

Učivo
Receptivní řečové dovednosti: poslech s
porozuměním monologických a dialogických projevů
čtení textů, práce s textem, čtení jednoduchých textů
s vojenskou tematikou
Produktivní řečové dovednosti: ústní a písemné
vyjadřování situačně a tematicky zaměřené, překlad
textu, reprodukce textu
Interaktivní řečové dovednosti: střídání receptivních
a produktivních činností, nácvik dialogů na dané
tematické okruhy, dopis (reklamace zboží)

vyslechnuté nebo přečtené

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

● vyslovuje srozumitelně co nejblíže přirozené

●

●
●
●
●

30
Učivo
Zvukové prostředky jazyka – výslovnost

výslovnosti, rozlišuje základní zvukové prostředky
daného jazyka a koriguje odlišnosti zvukové
Slovní zásoba v rozsahu tematických okruhů a její
podoby jazyka
tvoření, odborná slovní zásoba z vojenské oblast
komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a aktivně
Gramatika: slovesa (časování, rozkazovací způsob,
používá získanou slovní zásobu včetně vybrané
zvratná slovesa, minulé časy, závislý infinitiv, zápor,
frazeologie v rozsahu daných tematických
sloveso werden, konjunktiv, podstatná jména okruhů, zejména v rutinních situacích
skloňování přídavných jmen v přívlastku, stupňování
každodenního života, a vlastních zálib
přídavných jmen a příslovcí, osobní zájmena,
používá opisné prostředky v neznámých situacích, přivlastňovací zájmena, zájmena ukazovací, tázací a
při vyjadřování složitých myšlenek
neurčitá, předložky, číslovky základní a řadové,
používá vhodně základní odbornou slovní zásobu vyjadřování data, směrová příslovce, zeměpisné
názvy, časové předložky, předložky s 2. pádem
ze svého studijního oboru
souvětí souřadné a podřadné, zkracování vedlejších
uplatňuje základní způsoby tvoření slov v jazyce
vět
dodržuje základní pravopisné normy v písemném
Grafická stránka jazyka
projevu, opravuje chyby
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● ovládá složitější gramatiku a její znalosti umí
uplatnit v komunikaci
průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Tematické okruhy
výsledky vzdělávání

36

● vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům
osobního života a k tématům z oblasti zaměření
studijního oboru

● domluví se v běžných situacích; získá i poskytne
informace

● umí přednést monolog o tématech týkajících se
žákovy osobnosti

Učivo
Komunikativní situace z běžného života jako
vyjádření přání, dotazy na informace, omluva,
varování atd.
Tematické okruhy: dovolená, cestování, zdraví,
nemoci, oblékání, povolání, plány do budoucna
nezaměstnanost, sny a přání
Odborné téma: vojenská výstroj a výzbroj

Kulturní život
Oblékání včetně názvů vojenské výstroje a
výzbroje
Budoucí povolání
Možnosti cestování
Život ve městě, na venkově
Vztahy mezi lidmi
průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce

4. ročník - dotace: 3, volitelný (Volitelné 4. ročník)
Řečové dovednosti
výsledky vzdělávání

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

● rozpozná význam obecných sdělení a hlášení
● vyjadřuje se k základní odborné problematice,
která se ho týká
Vojenské hodnosti, Druhy vojsk
Názvy základních zbraní
Režim dne žáka vojenské školy

● přednese připravenou prezentaci ze svého oboru
a reaguje na jednoduché dotazy publika

15
Učivo
Receptivní řečové dovednosti: poslech s
porozuměním monologických i dialogických textů
všeobecně i odborně zaměřených čtení textů
všeobecně zaměřených i textů z vojenské oblasti,
práce s textem
Produktivní řečové dovednosti: ústní a písemné
vyjadřování tematicky zaměřené, reprodukce textu,
překlad, esej na všeobecné i odborné téma
Interaktivní řečové dovednosti: střídání
produktivních a receptivních činností, dialogy, dopis

● sdělí a zdůvodní svůj názor
● pronese jazykově správný monolog před
publikem
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Druhy sportu, sport v armádě
Zdravotnictví
Systém školství v mateřské zemi a v zemích
daného jazyka
Speciality české kuchyně, zdravá výživa

● dokáže experimentovat, zkoušet a hledat

způsoby vyjádření srozumitelné pro posluchače

● přeformuluje a objasní pronesené sdělení a
zprostředkuje informaci dalším lidem

● zapojí se do hovoru bez přípravy
● zapojí se do odborné debaty nebo argumentace,
týká-li se známého tématu

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

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

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

● zapojí se do hovoru bez přípravy
● zapojí se do odborné debaty nebo argumentace,
týká-li se známého tématu

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

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

● požádá o upřesnění nebo zopakování sdělené
informace, pokud nezachytí přesně význam
sdělení
průřezová témata
Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Jazykové prostředky
výsledky vzdělávání

25

Učivo
Srozumitelná výslovnost co nejbližší přirozené
● vyslovuje srozumitelně co nejblíže přirozené
výslovnosti, rozlišuje základní zvukové prostředky výslovnosti
daného jazyka a koriguje odlišnosti zvukové
Slovní zásoba všeobecně zaměřená,odborná slovní
podoby jazyka
zásoba, použití slovníků
● komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a aktivně
používá získanou slovní zásobu včetně vybrané
Gramatika: stupňování přídavných jmen v přívlastku,
frazeologie v rozsahu daných tematických
stupňování příslovcí, tvary příslovcí na - stens, - st,
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sloveso werden a jeho použití, trpný rod, konjunktiv
préterita, plusquamperfektum, konjunktiv
● používá opisné prostředky v neznámých situacích, plusquamperfekta, modální částice, příčestí minulé a
přítomné, vazby sloves, zlomky, desetinná čísla a
při vyjadřování složitých myšlenek
procenta, pořádek slov ve větě jednoduché a v
● uplatňuje základní způsoby tvoření slov v jazyce
souvětí, vztažné věty, infinitivní konstrukce, vazby
● dodržuje základní pravopisné normy v písemném sloves
projevu, opravuje chyby
okruhů, zejména v rutinních situacích
každodenního života, a vlastních zálib

● ovládá složitější gramatiku a umí ji používat v
jazykové praxi
Průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Tematické okruhy
výsledky vzdělávání

● přednese připravenou prezentaci ze svého oboru
a reaguje na jednoduché dotazy publika

● sdělí a zdůvodní svůj názor
● pronese jazykově správný monolog před
publikem
Druhy sportu, sport v armádě
Zdravotnictví
Systém školství v mateřské zemi a v zemích
daného jazyka
Speciality české kuchyně, zdravá výživa
● dokáže experimentovat, zkoušet a hledat
způsoby vyjádření srozumitelné pro posluchače

25
Učivo
Běžné situace každodenního života jako žádost o
dovolení, udání důvodu, návrhy, vyjádření nutnosti,
hodnocení
Tematické okruhy:životní prostředí, ochrana
životního prostředí, život ve městě a na venkově,
mezilidské vztahy, kriminalita, média - noviny,
časopisy, rádio, televize, internet, světové události
Odborná témata: budoucí povolání vojáka, vojenská
kariéra, hodnosti, druhy vojsk, zbraně, vojenská
spolupráce zemí, NATO

● přeformuluje a objasní pronesené sdělení a
zprostředkuje informaci dalším lidem

● zapojí se do hovoru bez přípravy
● zapojí se do odborné debaty nebo argumentace,
týká-li se známého tématu

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

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

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

● 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
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● vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům
osobního života a k tématům z oblasti zaměření
studijního oboru

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

● domluví se v běžných situacích; získá i poskytne
informace

● používá stylisticky vhodné obraty umožňující
nekonfliktní vztahy a komunikaci
Průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Poznatky o zemích
výsledky vzdělávání

● prokazuje faktické znalosti především o

25

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

● uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná
sociokulturní specifika daných zemí

Učivo
Zeměpisné znalosti jednotlivých německy mluvících
zemí
Vybrané poznatky všeobecného i odborného
charakteru: systém školství německy mluvících zemí
ve srovnání s českým kultura a sport, politika,
Bundeswehr, politický systém Německa

Česká republika - zeměpisné znalosti, politický
systém, systém školství, významné osobnosti, Praha
průřezová témata

Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
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6.1.4. 2. cizí jazyk - RJ
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.
Vzdělávání v cizím jazyce směřuje k osvojení takové úrovně komunikativních jazykových kompetencí,
která odpovídá:
-

minimální úrovni A2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, alespoň 2 dovednosti
na úrovni 1 podle standardizační dohody STANAG 6001;

-

akvizici slovní zásoby čítající minimálně 2300 lexikálních jednotek za studium, z čehož odborná
a vojenská terminologie tvoří u úrovně 2 podle STANAG 6001 minimálně 20 %, u úrovně 1 podle
STANAG 6001 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;

-

uplatňovat jazykové znalosti a komunikační dovednosti pro potřeby dalšího vzdělávání a při výkonu
služby vojáka z povolání;

-

efektivně 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.
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Učební plán předmětu
Ročník

I

II

III

IV

Dotace

2

2

2

3

volitelný (Volitelné 1. ročník)

volitelný (Volitelné 1. ročník)

volitelný (Volitelné 1. ročník)

volitelný (Volitelné 1. ročník)

Povinnost
(skupina)

1. ročník - dotace: 2, volitelný (Volitelné 1. ročník)
Řečové dovednosti
výsledky vzdělávání

20
učivo

● rozumí přiměřeným souvislým projevům a
diskusím
rodilých
mluvčích
pronášeným v pomalejším hovorovém tempu

● nalezne v promluvě hlavní a vedlejší myšlenky a
důležité informace

● porozumí

školním a pracovním pokynům

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

receptivní
- jednoduchý poslech textu s porozuměním
- čtení a práce s jednoduchými texty
produktivní -mluvení zaměřené situačně
- písemné zpracování jednoduchého textu - životopis,
charakteristika, popis města, vypravování o
prázdninách
interaktivní - dorozumění se při velmi jednoduchých
konverzačních situacích, dialogy
-jednoduchý překlad textu s pomocí slovníku

● přeloží jednoduchý text, zvládá práci se
slovníkem

● odhaduje význam neznámých výrazů podle
kontextu a způsobu tvoření

● umí napsat jednoduchý inzerát a vyplnit
jednoduchý formulář
průřezová témata
Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické společnosti
Člověk a svět práce
Jazykové prostředky
výsledky vzdělávání

28
učivo

výslovnost
- stálý a pohyblivý přízvuk
projevu, opravuje chyby
- přízvučné a nepřízvučné slabiky
● zvládne základy správné výslovnosti
- intonace tázacích, oznamovacích a zvolacích vět
● osvojí si zhruba 400 lexikálních jednotek a zvládne - výslovnost měkkých a tvrdých souhlásek
nejzákladnější slovní zásobu
- výslovnost předložkových spojení

● dodržuje základní pravopisné normy v písemném

● čtením, poslechem, mluvením a psaním si osvojí
základy gramatiky

slovní zásoba - osvojení 400 lexikálních jednotek
aktivně i pasivně
gramatika
- podstatná jména - 1.pád v oslovení, 2.,3. a 7.pád
- zájmena osobní, přivlastňovací a tázací
základní číslovky 1 - 1 000, vazby s pády
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- slovesa - časování v přítomném čase, budoucí čas,
minulý čas, zvratná slovesa
grafická podoba jazyka, pravopis
-zvládnutí psané podoby azbuky
- pravopisné zásady - jotovaná písmena, psaní
záporky u sloves, pravopis příslušníků národů,
pravopis -i po g,k,ch
průřezová témata
Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické společnosti
Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové
20
funkce
výsledky vzdělávání
učivo
● domluví se v běžných situacích - získá i poskytne tematické okruhy
informace
- rodina a její členové
- názvy profesí
běžné komunikační situace každodenního života seznamování, představování
- pozvání na návštěvu
- překonávání jazykových obtíží při telefonování
jazykové funkce
- zahájení a ukončení rozhovoru
- pozdravy,
- oslovení
- vyjádření poděkování a omluvy
- vyjádření zájmu a svého názoru
- vyjádření potřeby a přání
- vyjádření pozvání na schůzku omluvy
- sdělit informaci o sobě
průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Člověk a svět práce

2. ročník - dotace: 2, volitelný (Volitelné 1. ročník)
Řečové dovednosti
výsledky vzdělávání

● rozumí přiměřeným souvislým projevům a

diskusím rodilých mluvčích pronášeným ve
standardním hovorovém tempu

● odhaduje význam neznámých výrazů podle
kontextu a způsobu tvoření

● nalezne v promluvě hlavní a vedlejší myšlenky a
důležité informace

20
učivo
receptivní
- poslech s porozuměním monologických a
jednoduchých dialogických projevů
- různé techniky čtení textu
produktivní
- mluvení tematicky a situačně zaměřené
- písemné vytvoření jednoduchého textu se zadáním
klíčových slov interaktivní
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● čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené
texty, orientuje se v textu

● vypráví jednoduché příběhy, zážitky, popíše své
pocity

- dialog, základní konverzace
- jednoduché formuláře, dopis, pozvánka, inzerát a
reakce na něj, e-mail
- jednoduchý překlad textu s pomocí různých typů
slovníků

● vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných,
předvídatelných situacích

● přeloží text, rozvíjí techniku práce s klasickým i
elektronickým slovníkem

● vyměňuje si informace, které jsou běžné při
neformálních hovorech

● umí napsat jednoduchý dopis a adresu
průřezová témata
Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické společnosti
Člověk a svět práce
Jazykové prostředky
výsledky vzdělávání

24
učivo

výslovnost
výslovnosti, rozlišuje základní zvukové prostředky - výslovnost měkkých a tvrdých souhlásek
- výslovnost přízvučných a nepřízvučných samohlásek
daného jazyka a koriguje odlišnosti zvukové
- intonace tázacích a oznamovacích vět
podoby jazyka
● dodržuje základní pravopisné normy v písemném - intonace otázek s tázacím slovem
- výslovnost zakončení zvratných sloves
projevu, opravuje chyby
- pohyblivý přízvuk sloves v přítomném čase
● dokáže znalosti gramatiky postupně uplatňovat ve - pohyblivý přízvuk slovesa být v minulém čase
své komunikaci
- výslovnost předložkových spojení

● vyslovuje srozumitelně co nejblíže přirozené

● domluví se v běžných situacích

slovní zásoba
- osvojení 450 lexikálních jednotek
- tvoření slov v jazyce
● komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a aktivně
- schopnost správného užití slov v jazyce
používá získanou slovní zásobu včetně vybrané
frazeologie v rozsahu daných tematických okruhů, - rozšiřování pasivní slovní zásoby
zejména v rutinních situacích každodenního
gramatika
života, a vlastních zálib;
- podstatná jména - skloňování, životná a neživotná
- zájmena - skloňování osobních zájmen
- řadové číslovky
- slovesa - 1. a 2. časování pravidelné a se změnou
kmenové souhlásky, časování sloves s příponou -ova-/eva-,-časování zvratných sloves, tvoření minulého
času, slovesné vazby, vykání,- vazby s předložkami
- spojky

● získá i poskytne informace

grafická podoba jazyka a pravopis
- shoda podmětu s přísudkem
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- pravopis -i- po souhláskách g,k,ch a -y po souhlásce c
v koncovkách podstatných jmen - psaní adres
průřezová témata
Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické společnosti
Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové
funkce
výsledky vzdělávání

● má dostatečnou slovní zásobu v rozsahu daných
tematických okruhů

● domluví se v běžných situacích
● získá i poskytne informace
● vypráví jednoduché příběhy, zážitky, popíše své
pocity

● dokáže se vyjádřit v běžných předvídatelných
situacích

24
učivo
tematické okruhy
- ve škole
- obchody, nakupování
- seznámení přes inzerát
- trávení volného času
- cestování
komunikační situace
- pozvání na schůzku a odmítnutí
- získávání a předávání informací, např. o orientaci ve
městě, o způsobech cestování, o studiu na střední
škole, o cestování a turistice
jazykové funkce
- vyjádření pozvání
- vyjádření možnosti, nemožnosti, zákazu
- vyjádření příčiny
- vyjádření radosti a lítosti
- vyjádření srovnání
- obraty při zahájení a ukončení rozhovoru

průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Člověk a svět práce

3. ročník - dotace: 3, volitelný (Volitelné 1. ročník)
Řečové dovednosti
výsledky vzdělávání

● rozumí přiměřeným souvislým projevům a

diskusím rodilých mluvčích pronášeným ve
standardním hovorovém tempu

● odhaduje význam neznámých výrazů podle
kontextu a způsobu tvoření

● nalezne v promluvě hlavní a vedlejší myšlenky a
důležité informace

● sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté nebo přečtené

30
učivo
receptivní
-poslech a porozumění jednoduchých autentických
situací (předpověď počasí, módní přehlídka, v
cestovní kanceláři)
- čtení a porozumění textů
produktivní - mluvení tematicky a situačně zaměřené
- osnova jednoduššího textu
- výpisky z jednoduchého textu
- reprodukce jednoduchého textu
Interaktivní
- střídání receptivních a produktivních činností,
dialog
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● vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných,
předvídatelných situacích

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

- dotazník, telegram, jednoduché formuláře
- odpověď na dopis
- popis osoby
-charakteristika osoby jednoduchý překlad textu

● přeloží text a používá slovníky i elektronické
● při pohovorech, na které je připraven, klade
vhodné otázky a reaguje na dotazy tazatele

● uplatňuje různé techniky čtení textu
● požádá o upřesnění nebo zopakování sdělené
informace, pokud nezachytí přesně význam
sdělení

● domluví se v běžných situacích; získá i poskytne
informace
průřezová témata
Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické společnosti
Člověk a svět práce
Jazykové prostředky
výsledky vzdělávání

30
učivo

výslovnost
výslovnosti, rozlišuje základní zvukové prostředky - zvukové prostředky jazyka
daného jazyka a koriguje odlišnosti zvukové
podoby jazyka
slovní zásoba a její tvoření
- osvojení 500 lexikálních jednotek - tvoření slov v
● komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a aktivně
jazyce
používá získanou slovní zásobu včetně vybrané
- rozšiřování pasivní slovní zásoby
frazeologie v rozsahu daných tematických

● vyslovuje srozumitelně co nejblíže přirozené

okruhů, zejména v rutinních situacích
každodenního života, a vlastních zálib

●
●
●
●

gramatika
- skloňování podstatných jmen středního rodu,
používá opisné prostředky v neznámých situacích, množné číslo, nesklonná podstatná jména,
při vyjadřování složitých myšlenek
- zpodstatnělá přídavná jména
- skloňování a stupňování přídavných jmen a příslovcí
uplatňuje základní způsoby tvoření slov v jazyce
- zájmena
dodržuje základní pravopisné normy v písemném
- číslovky - vyjadřování časových údajů a
projevu, opravuje chyby
letopočtu, vazby s pády, řadové
dokáže znalosti z gramatiky uplatňovat ve své
číslovky
- slovesa – časování, slovesné vazby
komunikaci, jeho projev se kultivuje, tvorba
- předložky a jejich vazby s pády
souvětí
grafická podoba a pravopis - zásady psaní data v
dopise - psaní telegramu
- vyplňování dotazníku a jednoduchých formulářů
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průřezová témata
Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické společnosti
Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové
funkce
výsledky vzdělávání

● domluví se v běžných situacích;
● získá i poskytne informace
● vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům
osobního života a k tématům z oblasti zaměření
studijního oboru

30
učivo
tematické okruhy
- popis zevnějšku osoby
- oblékání, barvy
- osobní charakteristika člověka
- roční období a počasí
- Petrohrad, Moskva
- Praha komunikační situace - získávání a předávání
informací, např. o oblékání a zevnějšku člověka, o
povahových vlastnostech člověka, o ročních obdobích
a předpověď počasí, o způsobech trávení dovolené, o
turistice
- sjednání schůzky, objednání služby,
-vyřízení vzkazu
jazykové funkce
- vyjádření omluvy a politování
- vyjádření časových údajů
- vyjádření zeměpisných údajů
- vyjádření žádosti, prosby, odmítnutí
- vyjádření podobnost
- vyjádření vzájemnosti
- vyjádření možnosti, nutnosti potřeby

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

6

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

učivo
vybrané poznatky všeobecného charakteru k poznání
rusky mluvících zemí, jejich geografie, kultury, tradic
a společenských zvyklostí v kontextu se znalostmi ČR

průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
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4. ročník - dotace: 3, volitelný (Volitelné 1. ročník)
Řečové dovednosti

17

výsledky vzdělávání

učivo

receptivní
- poslech s porozuměním autentických situací
diskusím rodilých mluvčích pronášeným ve
(realitní kancelář, sportovní utkání, televizní
standardním hovorovém tempu
reportáž, na celnici, na letišti,
odhaduje význam neznámých výrazů podle
na recepci hotelu)
kontextu a způsobu tvoření
- čtení textů včetně jednodušších odborných
produktivní
nalezne v promluvě hlavní a vedlejší myšlenky a
- ústní a písemné vyjadřování situačně i
důležité informace
tematicky zaměřené
přednese připravenou prezentaci ze svého oboru - písemné zpracování textu (výtah, nalezení
a reaguje na jednoduché dotazy publika
konkrétní informace, anotace, reprodukce)
interaktivní
sdělí a zdůvodní svůj názor
- střídání receptivních a produktivních činností,
dokáže experimentovat, zkoušet a hledat způsoby
dialog
vyjádření srozumitelné pro posluchače
- úvaha
zapojí se do hovoru bez přípravy
- překlad textu, včetně odborného

● rozumí přiměřeným souvislým projevům a

●
●
●
●
●
●

● zapojí se do odborné debaty nebo argumentace,
týká-li se známého tématu

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

● přeformuluje a objasní pronesené sdělení a
zprostředkuje informaci dalším lidem

● rozpozná význam obecných sdělení a hlášení
● pronese

jednoduše
monolog před publikem

zformulovaný

● zaznamená vzkazy volajících
průřezová témata
Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické společnosti
Člověk a svět práce
Jazykové prostředky
výsledky vzdělávání

25
učivo

● vyslovuje srozumitelně co nejblíže přirozené

výslovnost
výslovnosti, rozlišuje základní zvukové prostředky - automatické užívání zvukových prostředků jazyka
- rozvíjení správné výslovnosti pomocí slovníku
daného jazyka a koriguje odlišnosti zvukové
podoby jazyka
slovní zásoba
● komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a aktivně
- osvojení 600 lexikálních jednotek
používá získanou slovní zásobu včetně vybrané
- tvoření slov v jazyce
frazeologie v rozsahu daných tematických
- rozvíjení pasivní slovní zásoby
okruhů, zejména v rutinních situacích
- osvojení odborné terminologie z vojenství
každodenního života, a vlastních zálib
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● používá opisné prostředky v neznámých situacích,
při vyjadřování složitých myšlenek

● uplatňuje základní způsoby tvoření slov v jazyce
● ovládá složitější gramatiku a umí ji používat v
praxi

● dodržuje základní pravopisné normy v projevu,
opravuje chyby

gramatika
- podstatná jména - skloňování
- přídavná jména - přídavná jména slovesná
jmenné tvary,stupňování
- zájmena
- záporná, neurčitá a přivlastňovací
- číslovky
- vyjadřování hodin
- slovesa
- časování nepravidelných sloves,
slovesné vazby, rozkazovací způsob, podmiňovací
způsob, slovesný vid, tvoření vidových dvojic,
přídavná jména slovesná a příčestí,
vazby s infinitivem
- příslovce
- stupňování, neurčitá
- spojky
- podmínková věta- částice -li v ruské větě

grafická podoba a pravopis
automatizace pravopisných pravidel v písemném
projevu
průřezová témata
Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické společnosti
Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové
funkce
výsledky vzdělávání

35
učivo

● vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům osobního tematické

okruhy
života a k tématům z oblasti zaměření studijního - ruská kuchyně, nakupování
- ruské svátky a tradice
oboru
- náš byt, popis místností a okolí bytu
● řeší pohotově a vhodně standardní řečové situace - sport mladý člověk
i jednoduché a frekventované situace týkající se
- zdraví a nemoci
pracovní činnosti
- cestování a turismus
● používá stylisticky vhodné obraty umožňující - Sibiř -geografie a kultura
- ochrana životního prostředí
nekonfliktní vztahy a komunikaci
- na letišti, na celnici, na recepci, v hotelu
- kultura v Rusku
komunikační situace
- získávání a předávání informací, např. o vybavení
bytu, o zdravém životním stylu, o cestování a turistice
- vyřízení vzkazu, objednávka služby, sjednání schůzky
jazykové funkce
- obraty při zahájení a ukončení jednání
- - vyjádření žádosti, prosby
- vyjádření přibližnosti
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průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Poznatky o zemích
výsledky vzdělávání

10

● prokazuje faktické znalosti především o

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

učivo
- vybrané poznatky všeobecného i odborného
charakteru k poznání země příslušné jazykové oblasti,
kultury, umění a literatury, tradice společenských
zvyklostí
-informace ze sociokulturního prostředí v kontextu
znalostí o České republice

● uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná
sociokulturní specifika daných zemí
průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí

6.1.5. 2. cizí jazyk - FJ
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.
Vzdělávání v cizím jazyce směřuje k osvojení takové úrovně komunikativních jazykových kompetencí,
která odpovídá:
-

minimální úrovni A2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, alespoň 2 dovednosti
na úrovni 1 podle standardizační dohody STANAG 6001;

-

akvizici slovní zásoby čítající minimálně 2300 lexikálních jednotek za studium, z čehož odborná
a vojenská terminologie tvoří u úrovně 2 podle STANAG 6001 minimálně 20 %, u úrovně 1 podle
STANAG 6001 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;

-

uplatňovat jazykové znalosti a komunikační dovednosti pro potřeby dalšího vzdělávání a při výkonu
služby vojáka z povolání;
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-

efektivně 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.
Učební plán předmětu
Ročník

I

II

III

IV

Dotace

2

2

3

3

volitelný (Volitelné 1. ročník)

volitelný (Volitelné 1. ročník)

volitelný (Volitelné 1. ročník)

volitelný (Volitelné 1. ročník)

Povinnost
(skupina)

1. ročník - dotace: 2, volitelný (Volitelné 1. ročník)
Řečové dovednosti
výsledky vzdělávání

● porozumí

školním a pracovním pokynům

● rozumí stručným projevům rodilých mluvčích
pronášeným v pomalém tempu

● vyjadřuje se zatím ještě s chybami v běžných,
předvídatelných situacích

● odhaduje význam neznámých výrazů podle
kontextu a způsobu tvoření

● nalezne v promluvě hlavní myšlenky a důležité
informace

● čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené

19
učivo
- receptivní:
- poslech s porozuměním jednoduchých
monologických a dialogických projevů, strategie
poslechu
- čtení a práce s jednoduchými texty, strategie čtení
- produktivní:
- mluvení zaměřené situačně i tematicky
- písemné zpracování jednoduchého textu /osobní
údaje, přihláška, vzkaz, inzerát/
- jednoduchý překlad, používání slovníku
- interaktivní:

texty, orientuje se v textu
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- dorozumění se při jednoduchých konverzačních
situacích, dialog

● přeloží jednoduchý text a používá slovníky
● doplní krátký dialog, formulář
● vyplní jednoduchý formulář

Průřezová témata
Informační a komunikační technologie
Člověk v demokratické společnosti
Člověk a svět práce
Jazykové prostředky
výsledky vzdělávání

21
učivo

- základy správné výslovnosti, přízvuk, intonace,
elize, vázání,nosovky, koncové souhlásky, němé
porozumění
e, hláskování
dodržuje základní pravopisné normy v písemném
- grafická podoba jazyka a pravopis, abeceda
projevu
- gramatika:
čtením, poslechem, mluvením a psaním si osvojí
podstatná, přídavná jména – rod,
základní gramatiku
číslo,postavení,
člen,
přivlastňování, tvoření otázek, zájmena
osvojí si asi 400 lexikálních jednotek a
osobní, ukazovací, tázací, přivlastňovací
nejzákladnější odbornou slovní zásobu
zájmeno on, číslovky základní, zápor, časování
používá vhodně základní odbornou slovní zásobu
sloves 1. třídy, přítomný čas základních
ze svého studijního oboru
nepravidelných sloves, rozkazovací způsob,
vazba Il y a, blízký budoucí čas
- slovní zásoba:
- osvojení cca 400 lexikálních jednotek aktivně,
podpora pasivní slovní zásoby
Průřezová témata

● nevyslovuje zcela přesně, ale jeho projev nebrání
●
●
●
●

Občan v demokratické společnosti
Člověk a svět práce
Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové
funkce
výsledky vzdělávání

● vyjádří se v základních komunikačních situacích
● získá i poskytne základní informace
● vyjádří se k základním tématům týkajících se
žákovy osobnosti

25
učivo
- tematické okruhy:
pozdravy, pokyny ve třídě, časové údaje,
osobní údaje, rodina, přátelé, zájmy,země, národnosti,
škola,profese,
- komunikační situace:
navázat kontakt, pozdravit, ukončit rozhovor,
představit sebe, druhého, omluvit se,
sjednat si schůzku, pozvat někoho,
přijmout/odmítnout pozvání, vzkaz,přihláška,
- jazykové funkce:
používat jednoduchá gesta,rozlišovat tykání, vykání,
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doplnit krátký dialog, vyjádřit pozitivní a negativní
názor, potřeby jako hlad, žízeň, teplo, chlad
Průřezová témata
Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické společnosti
Člověk a svět práce
Poznatky o zemích

3

výsledky vzdělávání

učivo

● prokazuje základní poznatky o ČR a Francii
● umí klást jednoduché otázky k jednotlivým

- základní poznatky o České republice a Francii
/sousední země, hlavní města, turistické památky, .../

zemím
Průřezová témata
Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické společnosti
Člověk a svět práce

2. ročník - dotace: 2, volitelný (Volitelné 1. ročník)
Řečové dovednosti
výsledky vzdělávání

● rozumí přiměřeným souvislým projevům rodilých
mluvčích pronášeným v pomalejším hovorovém
tempu

● odhaduje význam neznámých výrazů podle
kontextu a způsobu tvoření

● nalezne v promluvě hlavní a vedlejší myšlenky a
důležité informace

● rozpozná význam obecných sdělení a hlášení
● čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené
texty, orientuje se v textu

● sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté nebo přečtené

19
učivo
- receptivní:
- poslech s porozuměním jednoduchých
monologických a dialogických projevů, strategie
poslechu
- čtení a práce s texty, strategie čtení
- produktivní:
- mluvení zaměřené situačně i tematicky
- písemné vytvoření jednoduchého textu /popis,
pozvánka, pohlednice/
- jednoduchý překlad, používání různých typů
slovníků
- interaktivní:
- dialog, konverzace

● vyměňuje si informace, které jsou běžné při
neformálních hovorech

● vyjadřuje se zatím ještě s chybami v běžných,
předvídatelných situacích

● přeloží text a používá slovníky i elektronické
● vyplní jednoduchý neznámý formulář
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Průřezová témata
Informační a komunikační technologie
Člověk a svět práce
Jazykové prostředky
výsledky vzdělávání

21

učivo
- nácvik správné výslovnosti
● vyslovuje srozumitelně co nejblíže přirozené
výslovnosti, rozlišuje základní zvukové prostředky pravopisné normy
- gramatika:
daného jazyka
Výrazy množství, člen stažený, dělivý, osobní
● dodržuje základní pravopisné normy v písemném
zájmena v předmětu přímém a nepřímém, předložky,
projevu
řadové číslovky, záporky, slovesa 2.třídy, pohybu,
● dokáže postupně uplatňovat znalosti gramatiky
nepravidelná, způsobová, zvratná, budoucí čas
ve své komunikaci
jednoduchý, minulý čas složený, zájmenné příslovce
en, y
-slovní zásoba:
osvojení cca 450 lexikálních
jednotek, rozšíření pasivní slovní
zásoby
Průřezová témata
Informační a komunikační technologie
Člověk a svět práce
Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové
funkce
výsledky vzdělávání

● vyjadřuje se k tématům týkajících se žákovy
osobnosti
● domluví se v běžných situacích
● získá i poskytne informace

25
učivo
- tematické okruhy:
jídlo a nápoje, v restauraci, město, orientace ve
městě, v plánku, nápisy, cedule, dopravní prostředky,
obchody, dům a domov, byt, vybavení, každodenní
život, režim dne na vojenské škole, popis osoby,
smysly, charakter, mezilidské vztahy, počasí,
předpověď, barvy, životní prostředí, život na venkově
a ve městě, pohlednice, pozvánka

- komunikační situace:
objednat si jídlo v restauraci, zeptat se na cestu,
popsat cestu, popsat části dne, vést dialog u lékaře,
identifikovat osobu na základě popisu,
- jazykové funkce:
vyjádřit žádost, prosbu, radu, zákaz, souhlas,
nesouhlas, mluvit o budoucnosti
Průřezová témata
Informační a komunikační technologie
Člověk a svět práce
Člověk a životní prostředí
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Poznatky o zemích
výsledky vzdělávání

3

● prokazuje základní poznatky z oblasti geografie
ČR, Francie se zaměřením na největší města ČR,
na měst svého studia a bydliště

učivo
- vybrané poznatky z oblasti geografie ČR a Francie se
zaměřením na největší města, město mého bydliště a
mého studia

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

3. ročník - dotace: 3, volitelný (Volitelné 1. ročník)
Řečové dovednosti
výsledky vzdělávání

● rozumí přiměřeným souvislým projevům a

diskusím rodilých mluvčích pronášeným ve
standardním hovorovém tempu

● sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté nebo přečtené

● odhaduje význam neznámých výrazů podle
kontextu a způsobu tvoření

● nalezne v promluvě hlavní a vedlejší myšlenky a
důležité informace

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

● domluví se v běžných situacích, získá i poskytne
informace

29
učivo
- receptivní:
- poslech s porozuměním monologických a
dialogických projevů, autentických situací,
strategie poslechu
- čtení a práce s texty, strategie čtení
- produktivní:
- mluvení zaměřené situačně i tematicky,
ohodnotit, srovnat, porovnání dvou obrázků
- reprodukce textu, osnova, výpisky z textu
- sepsat dialog na základě ilustrací, dopis
- překlad, strategie
- interaktivní:
- dialog, střídání receptivních a produktivních
činností, napsat dopis v minulosti, odpovědět na
dopis

● rozumí přiměřeně náročným projevům nebo
sdělením z profesní oblasti

● vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných
předvídatelných situacích

● vypráví jednoduché příběhy, zážitky, popíše své
pocity

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

● zapojí se do odborné debaty nebo argumentace,
týká-li se známého tématu

● 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
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● ověří si i sdělí získané informace písemně
● zaznamená vzkazy volajících
● vyhledá, zformuluje a zaznamená informace nebo
fakta týkající se studovaného oboru

● uplatňuje různé techniky čtení textu
Průřezová témata
Informační a komunikační technologie
Člověk a svět práce
Jazykové prostředky
výsledky vzdělávání

●

●
●
●
●

●

31

učivo
-zvukové prostředky jazyka - výslovnost
vyslovuje srozumitelně co nejblíže přirozené
výslovnosti, rozlišuje základní zvukové prostředky - grafická stránka jazyka
- gramatika:
daného jazyka a koriguje odlišnosti zvukové
Imperfektum, nedávná minulost, právě probíhající
podoby jazyka
dodržuje základní pravopisné normy v písemném děj, nepravidelná příd. jména, zájmena přivlastňovací
samostatná, vztažná, neurčitá, podstatná jména
projevu, opravuje chyby
odvozená od číslovek příponou–aine, tvoření
používá opisné prostředky v neznámých situacích, příslovcí od přídavných jmen, nepravidelné
při vyjadřování složitých myšlenek
stupňování přídavných jmen a příslovcí, postavení
dvou zájmenných předmětů, subjunktiv, další
uplatňuje základní způsoby tvoření slov v jazyce
nepravidelná slovesa, le plus-que-parfait, legérondif,
komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a aktivně
účelové věty
používá získanou slovní zásobu včetně vybrané
- slovní zásoba:
frazeologie v rozsahu daných tematických
-osvojení cca 450 lexikálních
okruhů, zejména v rutinních situacích
jednotek, odborné slovní zásoby
každodenního života, a vlastních zálib
z oblasti vojenské terminologie,
dokáže uplatňovat ve své komunikaci znalosti
- rozšíření pasivní slovní zásoby
gramatiky, jeho projev se kultivuje, tvorba
- tvoření slov
souvětí

Průřezová témata
Informační a komunikační technologie
Člověk a svět práce
Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové
29
funkce
výsledky vzdělávání
učivo
- tematické okruhy:
● domluví se v běžných situacích; získá i poskytne
činnosti během dne, volný čas, domácí práce,
informace
nakupování, služby, výdaje, cestování, kultura,
● vyjádří se ústně i písemně k tématům osobního
života a k tématům z oblasti zaměření studijního zábava, umění, vzdělávání, zaměstnání, voj.
terminologie, zdraví, nemoci, životospráva, péče o
oboru
tělo, dopis, inzerát
- komunikační situace:
Zeptat se někoho na jeho zájmy, vyjádřit své zájmy
Umět vést dialog v obchodě, kině, na nádraží, v
cestovní kanceláři Objednat si pokoj v hotelu, koupit
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dárek, lístek do kina, jízdenku, poradit nemocnému
příteli, vést dialog u lékaře
- jazykové funkce:
Vyprávět v přítomnosti či minulosti na základě
obrázku
Zeptat se na názor, vyjádřit svůj názor
Vyjádřit radost, smutek, obavy, nespokojenost, zlost,
zklamání, naději
Průřezová témata
Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické společnosti
Člověk a svět práce
Poznatky o zemích
výsledky vzdělávání

7

● prokazuje faktické znalosti především o
geografických faktorech, hlavním městě a
turistických regionech ČR a Francie a umí je
porovnat

učivo
- vybrané poznatky všeobecného charakteru
k poznání francouzsky mluvících zemí, jejich
geografie, politického života, turistických
regionů,kultury, tradic a společenských zvyklostí
v kontextu se znalostmi ČR

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

4. ročník - dotace: 3, volitelný (Volitelné 1. ročník)
Řečové dovednosti
výsledky vzdělávání

● dokáže experimentovat, zkoušet a hledat

způsoby vyjádření srozumitelné pro posluchače

● zapojí se do hovoru bez přípravy
● vyřeší většinu běžných denních situací, které se
mohou odehrát v cizojazyčném prostředí

● přeformuluje a objasní pronesené sdělení a
zprostředkuje informaci dalším lidem

● sdělí a zdůvodní svůj názor
● pronese jednoduše zformulovaný monolog před
publikem

● přednese připravenou prezentaci ze svého oboru
a reaguje na jednoduché dotazy publika

26
učivo
- receptivní:
- poslech s porozuměním autentických situací,
strategie poslechu
- čtení a práce s texty, včetně jednodušších
odborných, strategie čtení
- produktivní:
- mluvení zaměřené situačně i tematicky, strategie,
převyprávět promluvu druhého
- písemně se vyjádřit ke všem základním tématům,
strategie, písemné zpracování textu /reprodukce,
osnova, výtah, anotace, úvaha
- překlad, včetně odborného, strategie
- interaktivní:
- střídání receptivních a produktivních činností,
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● rozumí přiměřeným souvislým projevům a

diskusím rodilých mluvčích pronášeným ve
standardním hovorovém tempu

● vyjádří písemně svůj názor na text
Průřezová témata
Informační a komunikační technologie
Člověk a svět práce
Jazykové prostředky
výsledky vzdělávání

22

● Rozlišuje spisovnou a hovorovou podobu jazyka
● Vyslovuje srozumitelně co nejblíže přirozené

učivo
- srozumitelná výslovnost
co
přirozené výslovnosti
- grafická podoba jazyka a pravopis

nejbližší

výslovnosti, rozlišuje základní zvukové prostředky
daného jazyka a koriguje odlišnosti zvukové
-gramatika:
podoby jazyka
zájmena ukazovací samostatná, tázací samostatná,
● Komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a aktivně podmiňovací způsob, podmínkové věty, trpný rod,
spojky, spojení vět, nepřímá řeč, souslednost časová
používá získanou slovní zásobu včetně vybrané
frazeologie v rozsahu daných tematických okruhů,
zejména v rutinních situacích každodenního života, - slovní zásoba:
a vlastních zálib
- osvojení odborné slovní zásoby z oblasti
vojenské terminologie
● Používá opisné prostředky v neznámých situacích
- osvojení cca 600 lexikálních jednotek
při vyjadřování složitých myšlenek
- rozvíjení pasivní slovní zásoby
● Ovládá složitější gramatiku a umí ji používat
v praxi, opravuje chyby
Průřezová témata
Informační a komunikační technologie
Člověk a svět práce
Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové
funkce
výsledky vzdělávání

26
učivo

- tematické okruhy:
osobního života a k tématům z oblasti zaměření plány do budoucna, móda, oblečení,
studijního oboru
voj. ústroj, sportovní vyžití, nehoda,
porucha, objednávka služeb, rozpočet,
● používá stylisticky vhodné obraty umožňující
výdaje, ozbrojené síly, vojenské útvary,
nekonfliktní vztahy a komunikaci řeší pohotově a
hodnosti
vhodně standardní řečové situace i jednoduché a
frekventované situace týkající se pracovní
- komunikační situace:
činnosti
popsat části oblečení, voj. ústroj,
poradit si v případě nehody, poruchy,
vést dialog na policii, na poště, v bance

● vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům

- jazykové funkce:
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vyjádřit dojmy, příčinu a následek,
podmínku, překvapení, protestovat,
argumentovat, diskutovat
Průřezová témata
Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické společnosti
Člověk a svět práce
Poznatky o zemích
výsledky vzdělávání

● Prokazuje

16

faktické znalosti především o
geografických, demografických, hospodářských,
politických a kulturních faktorech Francie,
frankofonních zemích, včetně vybraných poznatků
studijního oboru, a to i z jiných vyučovacích
předmětů, a uplatňuje je také v porovnání
s reáliemi mateřské země
● Uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná
sociokulturní specifika daných zemí

učivo
- vybrané poznatky všeobecného i odborného
charakteru k poznání francouzsky mluvících zemí
/frankofonie/, geografie, politického a školského
systému, symbolů, významných osobností, kultury,
umění a literatury, tradic a společenských zvyklostí
Informace ze sociokulturního prostředí v kontextu
znalostí o ČR

Průřezová témata
Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické společnosti
Člověk a svět práce
Člověk a životní prostředí
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6.2. Společenskovědní vzdělávání
Obecným cílem společenskovědního vzdělávání 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 i při výkonu
povolání: 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 pramenů (tj. tvořených slovy),
z ikonických pramenů (obrazy, fotografie, schémata, mapy …) a kombinovaných pramenů (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;
-

cítit potřebu občanské aktivity, vážit si demokracie a svobody, usilovat o její zachování
a zdokonalování; preferovat demokratické hodnoty a přístupy před nedemokratickými, vystupovat
zejména proti korupci, kriminalitě, jednat v souladu s humanitou a vlastenectvím,
s demokratickými občanskými postoji, respektovat lidská práva, chápat meze lidské svobody
a tolerance, jednat odpovědně a solidárně;

-

kriticky posuzovat skutečnost kolem sebe, přemýšlet o ní, tvořit si vlastní úsudek, nenechat se
manipulovat;

-

uznávat, že lidský život je vysokou hodnotou, a proto je třeba si ho vážit a chránit jej;

-

na základě vlastní identity ctít identitu jiných lidí, považovat je za stejně hodnotné jako sebe sama
– tedy oprostit se ve vztahu k jiným lidem od předsudků a předsudečného jednání, intolerance,
rasismu, etnické, náboženské a jiné nesnášenlivosti;

-

cílevědomě zlepšovat a chránit životní prostředí, jednat v duchu udržitelného rozvoje;

-

vážit si hodnot lidské práce, jednat hospodárně, neničit hodnoty, ale pečovat o ně, snažit se
zanechat po sobě něco pozitivního pro vlastní blízké lidi i širší komunitu;

-

chtít si klást v životě praktické otázky filozofického a etického charakteru a hledat na ně v diskusi
s jinými lidmi i se sebou samým odpovědi.

63

ŠVP – Vojenské lyceum

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

2

povinný

povinný

Povinnost
(skupina)

Průřezová témata
Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT:
● Člověk a svět práce
● Člověk a životní prostředí
● Informační a komunikační technologie
● Občan v demokratické společnosti
1. ročník - dotace: 2, povinný
Dějiny pravěku a starověku
výsledky vzdělávání

● objasní smysl poznávání dějin a variabilitu jejich
výkladů

20
učivo

- poznávání dějin, význam poznávání dějin,
variabilita výkladů dějin

● charakterizuje způsob života člověka
v jednotlivých etapách pravěku
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● uvede příklady kulturního přínosu starověkých
civilizací, judaismu a křesťanství

- antropogeneze člověka, charakteristika způsobu

života pravěkého člověka v jednotlivých obdobích a
jeho kultury
- kolébky civilizace (Mezopotámie, Egypt, Orient)
- antické Řecko a jeho kultura
- antický Řím a jeho odkaz dnešku, vznik křesťanství
průřezová témata

Informační a komunikační technologie
Člověk a svět práce
Středověk
výsledky vzdělávání

33
učivo

● vymezí časově jednotlivá období středověku a
charakterizuje významná mocenská centra a
jejich kulturu;

● popíše počátky a vývoj české státnosti ve

- charakteristika středověku (hospodářství,
společnost, církev, kultura)

- nejvýznamnější mocenská a kulturní centra
středověké Evropy

- mocenské, kulturní a náboženské střety ve

středověku a raném novověku;

středověku

● popíše základní – revoluční změny ve středověku

- počátky a rozvoj české státnosti

a raném novověku
průřezová témata
Informační a komunikační technologie
Člověk a svět práce
Novověk
výsledky vzdělávání

15
učivo

● popíše základní – revoluční změny ve středověku
a raném novověku

● popíše počátky a vývoj české státnosti ve
středověku a raném novověku;

- objevné plavby, evropská koloniální expanze
- renesance, humanismus, reformace
- vznik a vývoj habsburského soustátí
- náboženské a mocenské střety
v Evropě

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

- baroko, osvícenství, rekatolizace
- nové Evropské velmoci (Rusko,
Prusko)

průřezová témata
Informační a komunikační technologie
Člověk a svět práce

2. ročník - dotace: 2, povinný
Dějiny 19. století
výsledky vzdělávání

● na příkladu významných občanských revolucí

vysvětlí boj za občanská i národní práva a vznik
občanské společnosti

19
učivo

- průmyslová revoluce, urbanizace, demografický
vývoj
- velké občanské revoluce (americká, francouzská,
revoluce 1848-49 v Evropě a v českých zemích)
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● objasní vznik novodobého českého národa a jeho
úsilí o emancipaci

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

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

- národní hnutí v Evropě (české národní obrození,
sjednocení Itálie, sjednocení Německa)
- proces dekolonizace latinské Ameriky
- dualismus v habsburské monarchii, česko-německé
vztahy soupeření velmocí 19. století kulturní vývoj v
19. století
- evropská koloniální expanze
- společnost a kultura 19. století (sociální struktura
společnosti, politická hnutí, postavení žen, sociální
zákonodárství, vzdělání)

● charakterizuje proces modernizace společnosti
průřezová témata
Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Od počátku 20. stol. do 2. sv. války
výsledky vzdělávání

●
●

●
●
●

14

učivo
- rozdělení světa před 1. světovou válkou a spory
popíše První světovou válku a objasní významné
mezi velmocemi
změny ve světě po válce
- 1. světová válka (průběh, dopad na české země,
charakterizuje první Československou republiku a
první odboj)
srovná její demokracii se situací za tzv. druhé
- ruská revoluce, vznik SSSR
republiky (1938–39), objasní vývoj česko- poválečné uspořádání Evropy
německých vztahů
- vznik a vývoj meziválečného Československa, Čsl.
armáda
uvede významné mezníky a osobnosti v historii
- nástup totalitních režimů v Evropě (fašismus,
československé a české armády;
nacismus, komunismus)
velká
hospodářská krize, mezinárodní vztahy ve 20.
objasní tradice české armády;
a 30. letech, růst napětí a cesta k válce
vysvětlí projevy a důsledky velké hospodářské
krize

● charakterizuje fašismus a nacismus; srovná
nacistický a komunistický totalitarismus
● popíše mezinárodní vztahy v době mezi první a
druhou světovou válkou, objasní, jak došlo k
dočasné likvidaci ČSR
průřezová témata
Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické společnosti
Člověk a svět práce

66

ŠVP – Vojenské lyceum

2. světová válka
výsledky vzdělávání

8
učivo

● objasní cíle válčících stran ve Druhé světové

válce, její totální charakter a její výsledky, popíše
válečné zločiny včetně holocaustu

● uvede významné mezníky a osobnosti v historii

-

průběh 2. sv. války
Československo za války, druhý čsl. odboj
válečné zločiny (holocaust)
důsledky války

československé a české armády;

● objasní tradice české armády;
● objasní uspořádání světa po Druhé světové válce
a důsledky pro Československo
průřezová témata
Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické společnosti
Člověk a svět práce
Vývoj v letech 1945 - 1990
výsledky vzdělávání

14
učivo

● 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

-

poválečné uspořádání Evropy a světa,
poválečné Československo (vývoj 1945-48)
komunistická diktatura v Československu
studená válka (SSSR a komunistický blok, USA a
demokratický blok)
- proces dekolonizace a problémy třetího světa
- pád komunismu a konec bipolarity světa

● popíše dekolonizaci a objasní problémy třetího
světa

● vysvětlí rozpad sovětského bloku
● uvede příklady úspěchů vědy a techniky ve 20.
století
průřezová témata
Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické společnosti
Člověk a svět práce
Soudobý svět

9
výsledky vzdělávání

● popíše rozčlenění soudobého světa na civilizační

sféry a civilizace, charakterizuje základní světová
náboženství

● objasní postavení České republiky v Evropě a v

učivo

- současná civilizační a kulturní centra,
nejvýznamnější světová náboženství

- velmoci, vyspělé státy, rozvojové země a jejich

soudobém světě
● charakterizuje strukturu světového hospodářství
a integrační uskupení

problémy
politické a hospodářské organizace
evropská integrace
OSN, NATO
globální problémy, globalizace
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● charakterizuje soudobé cíle EU a posoudí její
politiku

- konflikty v soudobém světě a účast AČR
- novodobé tradice AČR

● popíše funkci a činnost OSN a NATO
● 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

● vysvětlí zapojení ČR do mezinárodních struktur a
podíl ČR na jejich aktivitách
● uvede významné mezníky a osobnosti v historii
československé a české armády;

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

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
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.
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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
Dotace
Povinnost
(skupina)

III

IV

1

2

povinný

povinný

3. ročník - dotace: 1, povinný
Rozvoj osobnosti a sociální vztahy
výsledky vzdělávání

● objasní základní pojmy psychologie
● popíše strukturu a typologii osobnosti
● charakterizuje základní specifika jednotlivých
●
●
●
●
●

8
učivo
- základní pojmy psychologie
- psychologie osobnosti
- vývojová psychologie
- sociální psychologie
- styly řízení

etap psychického vývoje a vliv biologických a
kulturně společenských podmínek
objasní význam motivace pro lidskou psychiku a
souvislosti s uspokojením potřeb
rozpozná a konstruktivně řeší konflikty
dodržuje zásady sociální komunikace v různých
sociálních prostředích
dokáže nezaujatě hodnotit svoji práci i práci
ostatních
ovládá styly řízení a vedení lidí
průřezová témata

Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
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Člověk v lidském společenství
výsledky vzdělávání

●
●
●

●
●

8

učivo
charakterizuje současnou českou společnost, její -společnost, společnost tradiční, moderní,
pozdně moderní společnost
etnické a sociální složení
- hmotná kultura, duchovní kultura
vysvětlí význam péče o kulturní hodnoty, význam - současná česká společnost, společenské
vědy a umění
vrstvy, elity a jejich úloha
- sociální nerovnost a chudoba v současné
popíše sociální nerovnost a chudobu ve vyspělých společnosti
demokraciích, uvede postupy, jimiž lze do jisté
-rasy, etnika, národy a národnosti: majorita a
míry řešit sociální problémy
minority ve společnosti, multikulturní soužití,
migrace, migranti, azylanti
popíše, kam se může obrátit, když se dostane do
- rovnost mužů a žen, genderové problémy,
složité sociální situace
podpora gendrové nerovnosti ve společnosti
a v armádě
objasní způsoby ovlivňování veřejnosti

● objasní význam solidarity a dobrých vztahů v
komunitě

● debatuje o pozitivech i problémech

- víra a atheismus, náboženství a církve,
náboženská hnutí, sekty, náboženský
fundamentalismus

multikulturního soužití, objasní příčiny migrace
lidí

● diskutuje o tom, jak je ve společnosti

uplatňována gendrová rovnost, uvede způsoby
napomáhající jejímu uplatňování

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

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

8

učivo
● charakterizuje demokracii a objasní, jak funguje a - základní hodnoty a principy demokracie
- lidská práva, jejich obhajování, veřejný ochránce
jaké má problémy (korupce, kriminalita,…)
práv, práva dětí
● objasní význam práv a svobod, které jsou
- svobodný přístup k informacím, masová média a
zakotveny v českých zákonech, a popíše způsoby,
jejich funkce, kritický přístup k médiím, maximální
jak lze ohrožená lidská práva obhajovat
využití potencionálu médií
- stát, státy na počátku 21. století, český stát
● dovede kriticky přistupovat k mediálním
obsahům a pozitivně využívat nabídky masových - státní občanství v ČR
médií
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● charakterizuje současný český politický systém,
objasní funkci politických stran a svobodných
voleb

● uvede příklady funkcí obecní a krajské
samosprávy

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

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

- struktura veřejné správy, obecní a krajská
samospráva
- politika, politické ideologie
- politické strany, volební systémy a volby
- politický radikalismus a extremismus
- současná česká extremistická scéna a její symbolika,
mládež a extremismus
- teror, terorismus
- občanská participace, občanská společnost
- občanské ctnosti potřebné pro demokracii a
multikulturní soužití

● uvede příklady občanské aktivity ve svém
regionu, vysvětlí, co se rozumí občanskou
společností
● debatuje o vlastnostech, které by měl mít občan
demokratického státu
průřezová témata
Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Člověk a právo

8
výsledky vzdělávání

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

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

● vysvětlí, kdy je člověk svéprávným 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

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

učivo

-

právo a spravedlnost, právní stát
základy teorie práva
právní řád, právní ochrana občanů, právní vztahy

soustava soudů v České republice
vlastnictví, právo v oblasti duševního vlastnictví
smlouvy, odpovědnost za škodu
rodinné právo
správní řízení
trestní právo – trestní odpovědnost, tresty a
ochranná opatření, orgány činné v trestním řízení
- kriminalita páchaná na dětech a mladistvých,
kriminalita páchaná mladistvými
- notáři, advokáti a soudci
- mezinárodní právo humanitární (Haagské úmluvy,
Ženevské úmluvy)

- branné zákonodárství (Ústavní zákon o
bezpečnosti ČR, zákon o ozbrojených silách,
branný zákon, zákon o vojácích z povolání)

● vyjádří vlastními slovy zásady mezinárodního
práva humanitárního
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● vysvětlí rozsah a obsah branné povinnosti občanů
ČR

● popíše obsah služebního poměru vojáka
z povolání

● vysvětlí poslání ozbrojených sil České republiky
průřezová témata
Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce

4. ročník - dotace: 2, povinný
Člověk a svět (praktická filozofie)
výsledky vzdělávání

26
učivo

● vysvětlí, jaké otázky řeší filozofie, filozofická etika - co řeší filozofie a filozofická etika
- význam filozofie a etiky v životě člověka, jejich
● dovede používat vybraný pojmový aparát, který
smysl pro řešení životních situací

byl součástí učiva

● dovede pracovat s jemu obsahově a formálně
dostupnými texty

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

- etika a její předmět, základní pojmy etiky; morálka,
mravní hodnoty a normy, mravní rozhodování a
odpovědnost
- životní postoje a hodnotová orientace, člověk mezi
touhou po vlastním štěstí a angažováním se pro
obecné dobro a pro pomoc jiným lidem

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

● rozliší pravidelné a nepravidelné příjmy a výdaje a
na základě toho sestaví rozpočet domácnosti

● navrhne, jak řešit schodkový rozpočet a jak naložit
s přebytkovým rozpočtem domácnosti

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

● vybere nejvýhodnější úvěrový produkt, zdůvodní

6
učivo
- majetek a jeho nabývání, rozhodování o finančních
záležitostech jedince a rodiny, rozpočtu
domácnosti, zodpovědné hospodaření
- řešení krizových finančních situací, sociální zajištění
občanů
- rodinný rozpočet
- spoření domácností
- úvěry a hypotéky
- práva spotřebitele

své rozhodnutí a posoudí způsoby zajištění úvěru
a vysvětlí, jak se vyvarovat předlužení
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● dovede posoudit služby nabízené peněžními
ústavy a jinými subjekty a jejich možná rizika

● dovede hájit své spotřebitelské zájmy, např.
podáním reklamace

průřezová témata
Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
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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).
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;

-

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:
-

motivaci přispět k dodržování zásad udržitelného rozvoje v občanském životě i odborné pracovní
činnosti;

-

pozitivní postoj k přírodě;

-

motivaci k celoživotnímu vzdělávání v přírodovědné oblasti.

6.3.1. Fyzika
Předmět fyzika je koncipován jako všeobecně vzdělávací předmět s vazbou k odborné složce vzdělávání.
Učivo navazuje na poznatky a dovednosti, které žáci získali na základní škole. Fyzikální vzdělávání
směřuje k tomu, aby žák správně používal pojmy, dokázal vysvětlit fyzikální jevy, rozlišoval fyzikální
realitu a model, řešil fyzikální problém, prováděl měření a zpracovával výsledky měření
a dokázal
uplatnit fyzikální poznatky v odborném vzdělávání a v praktickém životě. Učivo je členěno do celků,
které v dané posloupnosti představují obsahově a logicky uspořádaný systém. Úvod do studia fyziky
tvoří tematický celek mechanika. Žáci poznají druhy pohybů těles a základní zákony mechaniky.
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Ve druhém ročníku pokračuje studium molekulové fyziky a termiky, žáci pracují s pojmy vnitřní energie,
stavové změny, tepelné děje v plynech, deformace pevných látek, přeměny skupenství látek.
Ve třetím ročníku kurz fyziky pokračuje celkem elektřina a magnetismus. Zde jsou stěžejními tématy
elektrický náboj a pole, elektrický proud, magnetické pole, střídavý proud, elektromagnetické kmitání
a vlnění. Úvod čtvrtého ročníku patří mechanickému vlnění a optice. Žáci se seznamují s mechanickým
a akustickým vlněním, v optice s elektromagnetickým vlněním a tedy světlem. V geometrické optice
zjišťují vlastnosti obrazů vznikajících na optických zobrazovacích soustavách (zrcadla, čočky, optické
přístroje). Dále se žáci seznámí se základními principy Einsteinovy speciální teorie relativity, poznatky
kvantové, atomové a jaderné fyziky, které jsou základem moderní fyziky. Závěr patří atraktivní
astrofyzice, v ní zejména Sluneční soustavě, vzniku a vývoji hvězd.
Učební plán předmětu
Ročník

I

II

III

IV

Dotace

2

2

2

2

povinný

povinný

povinný

povinný

Povinnost
(skupina)

Průřezová témata
Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT:
 Informační a komunikační technologie
 Občan v demokratické společnosti
 Člověk a životní prostředí
 Člověk a svět práce
1. ročník - dotace: 2, povinný
Fyzikální veličiny

5

výsledky vzdělávání

● přiřadí k vybraným veličinám jejich jednotky a
naopak

● rozhodne, která veličina je vektorová, skalární,

učivo

- Soustava SI - rozdělení
- Fyzikální veličiny a jejich jednotky
- Vektorové a skalární fyzikální veličiny

znázorní ji

● převádí jednotky
● vysvětlí význam konstant ve vztazích a odvodí
jejich jednotky

Kinematika

9
výsledky vzdělávání

učivo

● rozliší pohyby podle trajektorie a změny rychlosti - Vztažná soustava
- Pohyb rovnoměrný přímočarý
● řeší jednoduché úlohy o pohybech s využitím
- Pohyb přímočarý rovnoměrně zrychlený a
vztahů mezi kinematickými veličinami
zpomalený

- Rovnoměrný pohyb hmotného bodu po kružnici,
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- Skládání pohybů.
průřezová témata
Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Dynamika

16
výsledky vzdělávání

učivo

● použije Newtonovy pohybové zákony
v jednoduchých úlohách o pohybech

● určí síly, které působí na tělesa, a popíše, jaký
druh pohybu tyto síly vyvolají

● vypočte velikost třecí síly, tíhové síly

-

Vzájemná silová působení těles,
Newtonovy pohybové zákony, síly v přírodě
Hybnost těles a impuls síly
Zákon zachování hybnosti
Inerciální a neinerciální vztažná soustava

● určí výslednou sílu složenou ze dvou (tří) složek
graficky i početně

● určí hybnost tělesa a řeší problémy užitím zákona
zachování hybnosti

průřezová témata
Informační a komunikační technologie
Člověk a životní prostředí
Mechanická práce a energie
výsledky vzdělávání

7
učivo

● vypočítá mechanickou práci a energii při pohybu
tělesa působením stálé síly

● popíše změny polohové a pohybové energie v

- Mechanická práce a energie
- Zákon zachování mechanické energie
- Výkon a účinnost

praktických příkladech

● vysvětlí na příkladech platnost zákona zachování
mechanické energie

● určí výkon a účinnost při konání práce
průřezová témata
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Gravitační pole

8
výsledky vzdělávání

● popíše základní druhy pohybu v gravitačním poli
● řeší úlohy týkající se pohybů těles v homogenním
a centrálním gravitačním poli Země

učivo

-

Newtonův gravitační zákon
Gravitační a tíhové pole
Pohyb těles v homogenním tíhovém poli-vrhy
Keplerovy zákony
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průřezová témata
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Mechanika tuhého tělesa
výsledky vzdělávání

13
učivo

● určí výslednici sil působících na těleso a jejich
momenty

● určí kinetickou energii otáčivého pohybu
● určí těžiště tuhého tělesa jednoduchého tvaru

- Posuvný a otáčivý pohyb tuhého tělesa kolem pevné
osy
- Moment síly, momentová věta
- Skládání sil, těžiště tělesa, stabilita tělesa
- Kinetická energie tuhého tělesa

průřezová témata
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Mechanika kapalin a plynů

10

výsledky vzdělávání

učivo

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

● vysvětlí změny tlaku v proudící tekutině
● aplikuje rovnici kontinuity a Bernoulliho rovnici při
řešení úloh

-

Vlastnosti tekutin, ideální kapalina
Tlakové síly a tlak v tekutinách - Pascalův zákon
Archimédův zákon, plování těles
Proudění tekutin - rovnice kontinuity a
Bernoulliho rovnice

průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Člověk a svět práce

2. ročník - dotace: 2, povinný
Úvodní opakování
výsledky vzdělávání

6
učivo

- Shrnutí a utřídění poznatků z 1. ročníku
Základní pojmy molekulové fyziky
výsledky vzdělávání

● uvede příklady potvrzující kinetickou teorii látek

8
učivo

- Základní poznatky termiky - kinetická teorie,

Brownův pohyb, tlak plynu
- Modely struktur látek v různých skupenstvích
stavby
Termodynamická soustava a její rovnovážný stav,
● změří teplotu v Celsiově teplotní stupnici a vyjádří
měření tepla
ji jako termodynamickou teplotu
- Termodynamická teplota
● použije vztahy pro hmotnost částic, látkové
množství, molární veličiny

● popíše vlastnosti látek z hlediska jejich částicové
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● rozhodne, zda je termodynamická soustava v
rovnovážném stavu
průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Vnitřní energie, práce a teplo

8

výsledky vzdělávání

učivo

● vysvětlí pojem vnitřní energie soustavy (tělesa) a
způsoby její změny

● řeší jednoduché případy tepelné výměny

- Teplo a práce, přeměny vnitřní energie tělesa
- Tepelná kapacita, kalorimetrická rovnice
- První termodynamický zákon

● řeší příklady s využitím kalorimetrické rovnice
průřezová témata
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Struktura a vlastnosti plynů

10

výsledky vzdělávání

učivo

● řeší úlohy na děje v plynech pomocí stavové
rovnice

● znázorní průběh dějů v plynech pomocí p-V, P-T a
V-T diagramu

- Ideální plyn
- Teplota a tlak ideálního plynu z hlediska molekulové
fyziky
- Stavové rovnice ideálního plynu

průřezová témata
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Práce plynu

8
výsledky vzdělávání

učivo

● vypočítá práci vykonanou plynem při stálém tlaku - Práce plynu při stálém a proměnném tlaku
a vyjádří ji graficky
- Kruhový děj a jeho účinnost
- Druhý termodynamický zákon
● určí účinnost tepelného stroje
průřezová témata
Člověk a svět práce
Struktura a vlastnosti pevných látek
výsledky vzdělávání

● vysvětlí mechanické vlastnosti těles z hlediska
struktury pevných látek

● popíše příklady deformací pevných těles

10
učivo

- Krystalová mřížka a její poruchy, typy vazeb
- Deformace pevného tělesa, Hookův zákon
- Teplotní roztažnost pevných těles
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● řeší úlohy na Hookův zákon
● řeší úlohy na teplotní roztažnost pevných těles
průřezová témata
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Struktura a vlastnosti kapalin
výsledky vzdělávání

10
učivo

● dokáže existenci povrchové síly a povrchového
napětí kapalin

- Povrchová vrstva kapaliny, povrchová síla, energie,
napětí
- Kapilarita
- Teplotní objemová roztažnost kapalin

● vypočítá povrchovou sílu a napětí

průřezová témata
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Změny skupenství látek

8

výsledky vzdělávání

učivo

● popíše změny skupenství a jejich význam v přírodě - Skupenské změny tání, tuhnutí, vypařování, var,
a technické praxi

kondenzace, sublimace
- Fázový diagram

● vypočítá celkové teplo potřebné ke změně
skupenství

průřezová témata
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce

3. ročník - dotace: 2, povinný
Úvodní opakování
výsledky vzdělávání

2
učivo

- Shrnutí a utřídění poznatků z 2. ročníku
Elektrický náboj a elektrické pole
výsledky vzdělávání

13
učivo

● popíše elektrické pole z hlediska jeho působení na - elektrický náboj tělesa, elektrická síla, elektrické
bodový elektrický náboj

● znázorní elektrické pole siločarovým modelem
● vypočítá velikost intenzity elektrického pole a
práci vykonanou elektrickou silou při přenesení
bodového náboje

pole
- Elektrický potenciál a napětí
- Vodiče a izolanty v elektrickém poli
- Kapacita vodiče, kondenzátor

● vysvětlí princip a funkci kondenzátoru
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průřezová témata
Člověk a životní prostředí
Elektrický proud v látkách
výsledky vzdělávání

23
učivo

● řeší úlohy s elektrickými obvody s použitím
Ohmova zákona

● sestaví podle schématu elektrický obvod a změří

- Vznik elektrického proudu
- Elektrický proud v kovech
- Model vedení elektrického proudu v kovovém

elektrické napětí a proud

● vypočítá odpor vodiče na základě jeho tvaru a
měrného odporu

● vypočítá celkový odpor spojených rezistorů
● použije Kirchhoffovy zákony pro základní typy
elektrických obvodů

● rozhodne, zda polovodičovou diodou bude
procházet proud

-

vodiči
Ohmův zákon pro část obvodu, elektrický odpor
Závislost odporu na teplotě a na geometrických
vlastnostech vodiče
Spojování rezistorů
Kirchhoffovy zákony
Elektrická práce a výkon v obvodech
stejnosměrného proudu
Elektrický proud v polovodičích
Vodivost polovodičů, přechod PN, polovodičová
dioda, tranzistor
Elektrický proud v elektrolytech, plynech a vakuu.
Model vedení elektrického proudu v plynech

průřezová témata
Člověk a životní prostředí
Magnetické pole
výsledky vzdělávání

14
učivo

● určí magnetickou sílu v magnetickém poli vodiče s proudem a popíše magnetické pole indukčními
čarami
● určí magnetickou sílu v magnetickém poli
● určí orientaci magnetické indukční čáry
Ampérovým pravidlem
● vysvětlí podstatu elektromagnetické indukce a její
praktický význam;
● vypočítá pomocí Faradayova zákona indukované
elektromotorické napětí

Stacionární magnetické pole
Magnetické pole vodičů s proudem
Vzájemné silové působení mezi vodičem s proudem
a magnetem
Částice s nábojem v magnetickém poli
Látky v magnetickém poli, magnetování
Nestacionární magnetické pole
Magnetický indukční tok
Magnetická indukce, Faradayův zákon
Vlastní indukce, indukčnost

průřezová témata
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
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Střídavý proud

8
výsledky vzdělávání

učivo

● popíše princip generování střídavých proudů a
jejich využití v energetice

● vysvětlí jev elektromagnetické indukce a jeho
význam v technice

-

Vznik střídavého napětí
Obvody střídavého proudu s R, L, C
Výkon střídavého proudu, transformátor
Třífázový proud, elektrárna

● charakterizuje základní vlastnosti obvodů
střídavého proudu

● vyjádří rovnicí okamžitou hodnotu střídavého
napětí a proudu v jednoduchém obvodu a jejich
fázový rozdíl

● vypočítá rezistanci, induktanci, kapacitanci obvodu
s R, L, C

● vypočítá impedanci obvodu s RLC
● určí činný výkon v obvodu střídavého proudu
průřezová témata
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Elektromagnetické kmitání a vlnění

4

výsledky vzdělávání

učivo

● nakreslí schéma elektromagnetického oscilátoru

- Oscilační obvod, vlastní

● použije Thomsonův vztah pro výpočet periody,

kmitáníelektromagnetického oscilátoru
- Nucené elektromagnetické kmitání,
rezonace
- Vlastnosti elektromagnetického vlnění

frekvence kmitů

● vypočítá vlnovou délku elektromagnetického
vlnění

● řeší jednoduché problémy související s
elektromagnetickým vlněním
průřezová témata
Člověk a životní prostředí

4. ročník - dotace: 2, povinný
Úvodní opakování
výsledky vzdělávání

3
učivo

- Shrnutí a utřídění poznatků ze 3. ročníku
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Vlnění a optika

11
výsledky vzdělávání

učivo

● rozliší základní druhy mechanického vlnění a
popíše jejich šíření;

● charakterizuje základní vlastnosti zvukového
vlnění;

● chápe negativní vliv hluku a zná způsoby ochrany
sluchu;

● charakterizuje světlo jeho vlnovou délkou a
rychlostí v různých prostředích

-

Mechanické kmitání a vlnění
Zvukové vlnění
Světlo jako elektromagnetické záření
Odraz a lom světla
Disperze světla, optické spektrum
Interference světla na tenké vrstvě
Ohyb světla
Polarizace světla

● určí k dané vlnové délce světla frekvenci a naopak
● řeší úlohy na odraz a lom světla
● vysvětlí podstatu jevů interference, ohyb a
polarizace světla

● popíše význam různých druhů
elektromagnetického záření z hlediska působení
na člověka a využití v praxi
průřezová témata
Informační a komunikační technologie
Člověk a životní prostředí
Geometrická optika
výsledky vzdělávání

10
učivo

● používá principy paprskové optiky a chodu
význačných paprsků ke konstrukci obrazu na
zrcadlech a čočkách

- Zobrazení na rovinném a kulovém zrcadle
- Zobrazení tenkou čočkou
- Zobrazení okem, lupou,dalekohledem, mikroskopem

● popíše vlastnosti obrazu vzhledem k jeho
předmětu

● vypočítá příčné zvětšení, optickou mohutnost
čočky

● řeší úlohy na zobrazení zrcadly a čočkami
● popíše oko jako optický přístroj
● vysvětlí principy základních typů optických
přístrojů
průřezová témata
Informační a komunikační technologie
Člověk a životní prostředí
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Elektromagnetické záření

3

výsledky vzdělávání



učivo

- Přehled elektromagnetických záření
popíše význam různých druhů
elektromagnetického záření z hlediska působení - Fotometrie
na člověka a využití v praxi
Speciální teorie relativity
výsledky vzdělávání
učivo

● popíše důsledky plynoucí z principů speciální
teorie relativity pro chápání prostoru a času

● zná souvislost energie a hmotnosti objektů
pohybujících se velkou rychlostí

● vyvodí důsledky teorie z principu relativity a
principu konstantní rychlosti světla

● používá relativistické vztahy při řešení

14

- Prostor a čas v klasické fyzice
- Vznik speciální teorie relativity, Lorentzova
transformace
- Relativnost současnosti, dilatace času, kontrakce
délek
- Relativistická hmotnost a hybnost
- Vztahy mezi energií a hmotnosti tělesa

konkrétních situací

● určí ze změny energie soustavy změnu její
hmotnosti a naopak
průřezová témata
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Kvantová fyzika

5

výsledky vzdělávání

učivo

● objasní podstatu fotoelektrického jevu a jeho

- Korpuskulární a vlnová povaha záření a částic
praktické využití
- Comptonův jev
● vypočítá energii fotonů z frekvence a vlnové délky - Fotoelektrický jev, Einsteinova rovnice
● použije Einsteinův vztah pro fotoelektrický jev při
řešení úloh

● chápe základní myšlenku kvantové fyziky, tzn.
vlnové a částicové vlastnosti objektů mikrosvěta
průřezová témata
Člověk a životní prostředí
Atomová fyzika

4
výsledky vzdělávání

● charakterizuje základní modely atomu
● popíše strukturu elektronového obalu atomu z
hlediska energie elektronu

učivo

- Elektronový obal atomu, kvantování energie
- Kvantově mechanický model atomu vodíku
- Emise a absorbce světla atomem,laser

● popíše stavbu atomového jádra a charakterizuje
základní nukleony
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● určí výsledný náboj iontu z počtu jeho elektronů a
protonů a naopak
průřezová témata
Informační a komunikační technologie
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Jaderná fyzika

6
výsledky vzdělávání

učivo

● vysvětlí podstatu radioaktivity a jaderného záření - Složení jádra, hmotnostní úbytek, vazebná energie,
a popíše způsoby ochrany před tímto zářením,

● vysvětlí zákon radioaktivity, poločas rozpadu

radioaktivita,
- Jaderná energie a její využití, laser

● popíše štěpnou reakci jader uranu a její praktické
využití v energetice
průřezová témata
Informační a komunikační technologie
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Fyzikální obraz světa
výsledky vzdělávání

● zná současné názory na vznik a vývoj vesmíru

2
učivo

- Základní druhy fyzikálních interakcí

6.3.2. Chemie
Předmět chemie je koncipován jako všeobecně vzdělávací předmět s vazbou k odborné složce
vzdělávání. Učivo předmětu je rozděleno do 1. až 4. ročníku.
Teoretické učivo, ve kterém si žáci zopakují, prohloubí a rozšíří poznatky o základních chemických
pojmech, jevech a zákonitostech získaných na základní škole a osvojí si vybrané poznatky z obecné,
anorganické, organické a analytické chemie a biochemie, tvoří základ předmětu.
Chemické vzdělání směřuje k tomu, aby žák rozlišoval chemickou teorii, model a realitu, řešil praktický
chemický problém s vazbou na ochranu životního prostředí, případně prováděl jednoduché chemické
pokusy, zpracovával výsledky pozorovaných pokusných dějů a naměřené hodnoty a dokázal uplatnit
chemické poznatky v dalším odborném vzdělávání a praktickém životě. Žák je veden k aktivnímu
vědeckému i praktickému myšlení a k analýze dřívějších poznatků pro získání dalších logických závěrů.
První ročník a část druhého ročníku uvádí žáky do problematiky obecné chemie, na kterou úzce
navazuje v druhé části druhého ročníku studium technické anorganické chemie.
Základní principy obecné chemie seznamují žáka se základními zákonitostmi stavby atomů a molekul,
chemické vazby, intermolekulárních sil nevazebného charakteru a příčin tvořících fyzikální a chemické
vlastnosti látek. Poznává příčiny a metody výpočtu tepelného zabarvení chemických dějů a zákonitosti,
kterými je možno ovlivňovat rychlost chemických reakcí a jejich výtěžnost. Seznamuje se
s elektrochemickými principy a jejich využitím v různých oborech lidské činnosti. Žák poznává i možný
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negativní vliv toxicity chemických látek. Základy anorganické chemie poskytují vhled do chemické
struktury důležitých skupin anorganických látek, jejich fyzikálních i chemických vlastností a případných
toxických vlastností, pochopení principu kyselosti a zásaditosti roztoků kyselin, zásad a solí a jejich
vyjádření hodnotami pH.
Technická anorganická chemie nabízí seznámení s vlastnostmi a chemickými reakcemi vybraných
prvků, jejich zdroji v přírodě a praktickým využitím. Vybrané technologie výrob přibližují žáku prostředí
průmyslové chemie. S tímto tématem úzce souvisí studium základů analytických metod a postupů.
Třetí ročník je věnován organické chemii. Základy organické chemie seznamují žáka se zákonitostmi
chemické struktury organických látek, stavbou a chemickým názvoslovím uhlovodíků, jejich vlastnostmi
a přírodními zdroji. Žáci poznávají principy zpracování ropy, černého uhlí a zemního plynu jako surovin
pro průmysl organické chemie. Na toto učivo navazuje Technická organická chemie, která žáka uvádí
do problematiky uhlovodíkových derivátů. Žák zkoumá jejich vnitřní strukturu a na ní závisející fyzikální
a chemické vlastnosti. Třídí deriváty uhlovodíků do charakteristických skupin podle chemické
systematiky. Učí se tyto látky pojmenovat a naopak na základě názvu sestavit chemický vzorec. Žák
poznává aplikovanou chemii na příkladech vybraných chemických výrobků, používaných v různých
průmyslových oborech a v různých oblastech běžného života, technologii jejich výroby a vliv chemizace
na životní prostředí. V této souvislosti žák poznává realitu různých možností.
Čtvrtý ročník navazuje na předmět biologie. Tematický celek Přírodní látky a Biochemické děje je
věnován přírodním organickým látkám – lipidům, sacharidům, proteinům a jejich metabolizmu
v lidském organismu, nukleovým kyselinám a biokatalyzátorům.
Důraz je položen na seznámení s biochemickou podstatou přenosu genetické informace, možnostmi
mutace a druhy mutagenních faktorů, souvisejících s chemizací života lidské společnosti a životním
stylem. Informace o současné problematice znečišťování životního prostředí chemickými produkty
získává žák po celou dobu studia.
Učební plán předmětu
Ročník

I

II

III

IV

Dotace

2

2

2

2

povinný

povinný

povinný

povinný

Povinnost
(skupina)

Průřezová témata
Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT:
● Člověk a životní prostředí
● Člověk a svět práce
● Informační a komunikační technologie
● Občan v demokratické společnosti
1. ročník - dotace: 2, povinný
Látky a soustavy látek
výsledky vzdělávání

● rozlišuje pojmy těleso a chemická látka

10
učivo

- chemické látky a jejich vlastnosti
- částicové složení látek: atom, molekula, ion
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● dokáže porovnat fyzikální a chemické vlastnosti
různých látek

● rozlišuje pojmy prvek, sloučenina a používá je ve
správných souvislostech

● popíše základní metody oddělování složek ze
směsí a jejich využití v praxi

- chemicky čisté látky a směsi
- roztoky a jejich dělení
- chemické látky a chemické přípravky z hlediska
bezpečnosti a hygieny práce - nebezpečné
chemické látky a směsi a jejich značení
- zbraně hromadného ničení - klasifikace a přehled

průřezová témata
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Názvosloví anorganických sloučenin

10

výsledky vzdělávání

učivo

● zná názvy a značky vybraných chemických prvků a - chemická symbolika
sloučenin
- oxidační číslo
- základní pravidla tvorby chemických vzorců a názvů
● dokáže zapsat vzorec a název jednoduché
vybraných anorganických sloučenin

sloučeniny

● umí využívat oxidační číslo atomu prvku při
odvozování vzorců a názvů sloučenin

● tvoří chemické vzorce a názvy vybraných
anorganických sloučenin
průřezová témata
Člověk a životní prostředí
Chemické prvky a PSP

20

výsledky vzdělávání

● popíše stavbu atomu
● vysvětlí podstatu radioaktivity a popíše způsoby
ochrany před radioaktivním zářením

● dokáže aplikovat posunovací zákony
● popíše podstatu jaderných reakcí a jejich využití
v praxi

učivo

-

složení, struktura a popis atomu
radioaktivita a jaderné reakce
jaderné zbraně a ochrana proti nim
kvantově-mechanický model atomu
elektronová konfigurace atomů a iontů
periodický zákon a jeho prognostický význam
popis PSP

● dokáže charakterizovat základní typy jaderných
zbraní

● popíše ničivé faktory jaderného výbuchu
● popíše strukturu elektronového obalu
● vysvětlí obecně platné zákonitosti vyplývající z
periodické soustavy prvků
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● popíše charakteristické vlastnosti nekovů, kovů a
jejich umístění v periodické soustavě prvků
průřezová témata
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Chemická vazba a nevazebné interakce

10

výsledky vzdělávání

● popíše vznik chemické vazby
● charakterizuje typy vazeb

učivo

-

vznik chemické vazby
kovalentní vazba a polarita vazby
koordinačně-kovalentní vazba
nevazebné interakce
průřezová témata

Člověk a životní prostředí
Chemické reakce

8

výsledky vzdělávání

- učivo

● vysvětlí podstatu chemických reakcí a zapíše

- podstata chemického děje a způsoby jeho zápisu
jednoduchou chemickou reakci chemickou rovnicí - homogenní a heterogenní reakce
- syntéza, analýza, substituce a konverze
● rozliší protolytické a redoxní reakce
- redoxní reakce a protolytické reakce
- srážecí reakce a iontový zápis
- komplexotvorné reakce a názvosloví komplexů
průřezová témata
Člověk a životní prostředí
Důležité veličiny a výpočty v chemii

10

výsledky vzdělávání

učivo

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

● vyjádří složení roztoku a připraví roztok
požadovaného složení

-

hmotnost atomů a molekul
látkové množství
Avogadrův zákon
hmotnostní zlomek
výpočty z chemických vzorců
určení stechiometrického vzorce
složení a příprava roztoků

průřezová témata
Člověk a svět práce
Informační a komunikační technologie

87

ŠVP – Vojenské lyceum

2. ročník - dotace: 2, povinný
Termochemie

8
výsledky vzdělávání

učivo

● rozumí termochemickému zápisu rovnice a
uvede příklady exotermických a endotermických
reakcí z praxe

● provádí jednoduché výpočty s aplikací

-

reakční teplo a změna entalpie
exotermické a endotermické reakce
termochemické zákony
termochemické výpočty a výpočty z rovnic

termochemických zákonů, které lze využít v praxi
průřezová témata
Člověk a svět práce
Informační a komunikační technologie
Chemická kinetika

6

výsledky vzdělávání

učivo

● vysvětlí podstatu srážkové teorie a teorie
aktivovaného komplexu

● vysvětlí podstatu chemických reakcí a dokáže

- podmínky ke vzniku chemické vazby
- rychlost chemické reakce
- kinetická rovnice

popsat faktory, které ovlivňují průběh reakce

● vysvětlí vliv katalyzátorů na průběh chemické
reakce

● dokáže zapsat kinetickou rovnicí přímé a zpětné
reakce
průřezová témata
Člověk a svět práce
Chemická rovnováha

16

výsledky vzdělávání

učivo

● charakterizuje dynamickou rovnováhu a dokáže

- dynamická chemická rovnováha a rovnovážné

popsat faktory, které ji ovlivňují

● umí zapsat disociační konstanty kyselin a zásad a
z jejich číselných hodnot určit sílu kyselin a zásad

● provádí jednoduché výpočty pH a uvede způsoby
a důvody zjišťování pH z praxe

● dokáže vysvětlit vlastnosti kovů a jejich reakce na
základě jejich postavení v Beketovově řadě

● uvede příklady srážecích reakcí z praxe a zapíše je
iontovým zápisem

-

konstanty Kc a Kp
protolytické rovnováhy
teorie kyselin a zásad, amfotermní látky
neutralizace
autoprotolýza vody a výpočty pH
hydrolýza solí a toxicita látek
redoxní reakce
redoxní rovnováhy a řada kovů v praxi,
elektrolýza v praxi
rozpustnost látek a srážecí rovnováhy v praxi

průřezová témata
Člověk a životní prostředí
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Člověk a svět práce
Chemie nekovů

20
výsledky vzdělávání

učivo

● vysvětlí vlastnosti anorganických látek

● tvoří chemické vzorce a názvy anorganických
sloučenin
● charakterizuje vybrané prvky a anorganické
sloučeniny a zhodnotí jejich využití v odborné praxi -

vodík, kyslík a jejich sloučeniny
voda a peroxid vodíku
klasifikace oxidů a hydridů
významné minerální kyseliny v praxi
chemie vybraných nekovů z p-prvků
nebezpečné průmyslové toxické látky a ochrana
a v běžném životě
proti nim
● posoudí vybrané prvky a sloučeniny z hlediska vlivu zápalné prostředky a ochrana proti nim
na zdraví a životní prostředí

● charakterizuje přírodní zdroje anorganických
sloučenin a posoudí vliv jejich těžby a zpracování na
životní prostředí
průřezová témata
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Chemie kovů a polokovů

18

výsledky vzdělávání

učivo

● tvoří chemické vzorce a názvy anorganických

sloučenin
● charakterizuje vybrané prvky a anorganické
sloučeniny a zhodnotí jejich využití v odborné praxi -

s-prvky a jejich sloučeniny v praxi
d-prvky a jejich sloučeniny v praxi
významné kovy z p-prvků a f-prvků v praxi
významné polokovy v praxi

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

● charakterizuje přírodní zdroje kovů a posoudí vliv
jejich těžby a zpracování na životní prostředí

● vysvětlí co je koroze a jakými způsoby je možné
korozi zabránit
průřezová témata
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
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3. ročník - dotace: 2, povinný
Základy organické chemie

12

výsledky vzdělávání

učivo

● zhodnotí postavení atomu uhlíku v periodické
soustavě prvků z hlediska počtu a vlastností
organických sloučenin

● charakterizuje skupiny uhlovodíků a jejich
deriváty a tvoří jejich chemické vzorce a názvy

● charakterizuje typy reakcí organických sloučenin

-

organogenní prvky
vlastnosti atomu uhlíku
struktura organických sloučenin a izomerie
klasifikace a názvosloví organických sloučenin
reakce a činidla v organické chemii
zdroje organických sloučenin a jejich zpracování

a dokáže je využít v chemické analýze v daném
oboru

● charakterizuje přírodní zdroje organických
surovin z hlediska jejich obnovitelnosti a posoudí
vliv jejich využívání na prostředí
průřezová témata
Člověk a životní prostředí
Uhlovodíky

14
výsledky vzdělávání

učivo

● charakterizuje základní skupiny uhlovodíků a
tvoří jednoduché chemické vzorce a názvy

● uvede významné zástupce jednoduchých

organických sloučenin a zhodnotí jejich využití v
odborné praxi a v běžném životě

● posoudí vybrané makromolekulární látky z

- základ názvosloví uhlovodíků
- organické sloučeniny v běžném životě a
odborné praxi:
- nasycené uhlovodíky
- nenasycené uhlovodíky
- areny

hlediska vlivu na zdraví a životní prostředí

průřezová témata
Člověk a životní prostředí
Deriváty uhlovodíků

40

výsledky vzdělávání

učivo

● charakterizuje vybrané deriváty uhlovodíků a tvoří - názvoslovné principy
jejich jednoduché chemické vzorce a názvy
- efekty substituentů a reaktivita
● charakterizuje typy reakcí organických sloučenin a - organické sloučeniny v běžném životě a odborné
dokáže je využít v chemické analýze v daném
oboru

● uvede významné zástupce organických sloučenin a
zhodnotí jejich využití v odborné praxi a v běžném
životě

praxi :

-

halogenderiváty
dusíkaté deriváty
kyslíkaté deriváty
sirné deriváty
organokovové sloučeniny
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● popíše způsoby nakládání s odpady a uvede

- organoprvkové sloučeniny
- fosgen a močovina

význam recyklace plastů

-

antidotní a radioprotektní látky
nebezpečné průmyslové toxické látky
zdraví rostlin, živočichů a člověka vlivem zvyšující
plasty a životní prostředí
se chemizace života společnosti
chemické látky a přípravky z hlediska bezpečnosti a
hygieny práce - chemická analýza v praxi
průřezová témata

● chápe nebezpečí ohrožení životního prostředí a

Člověk a životní prostředí
Občan v demokratické společnosti

4. ročník - dotace: 2, povinný
Přírodní látky

40
výsledky vzdělávání

učivo

● charakterizuje nejdůležitější přírodní látky
● popíše a zhodnotí význam dýchání a fotosyntézy
● uvede příklady bakteriálních onemocnění a
význam antibiotik pro jejich léčbu

● popíše principy kódování genetické informace a
proces proteosyntézy z chemického hlediska

-

heterocyklické sloučeniny
významné přírodní látky: drogy, léčiva, barviva
proteiny
sacharidy
lipidy
nukleové kyseliny
biokatalyzátory

● vysvětlí princip mutace NK
průřezová témata
Informační a komunikační technologie
Člověk a životní prostředí
Biochemické děje
výsledky vzdělávání

● charakterizuje biogenní prvky a jejich sloučeniny
● popíše vybrané biochemické děje
● popíše a zhodnotí význam dýchání a fotosyntézy

20
učivo

- chemické složení a charakteristika živých soustav
- látkový a energetický metabolismus
- chemické zbraně a jejich účinky na živé organismy

● vysvětlí biologické principy života na základě

biochemických reakcí a jejich možné ovlivnění
chemickými látkami ze vzduchu, vody a potravin

● orientuje se v zásadách zdravé výživy a jejích
alternativních směrech

● popíše chemické látky používané jako chemické
zbraně a způsoby jejich detekce
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průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí

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

2

Povinnost

povinný

(skupina)

Průřezová témata
Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT:
● Člověk a svět práce
● Člověk a životní prostředí
● Občan v demokratické společnosti
2. ročník - dotace: 2, povinný
základy biologie
výsledky vzdělávání

● popíše buňku jako základní stavební a funkční
jednotku života;

● vysvětlí rozdíl mezi prokaryotickou a
eukaryotickou buňkou;

● vyjádří vlastními slovy základní vlastnosti živých
soustav;

● charakterizuje abiotické (sluneční záření,

atmosféra, pedosféra, hydrosféra) a biotické
faktory prostředí (populace, společenstva,
ekosystémy);

20
Učivo

-

biologie jako věda
obecné vlastnosti živých soustav,
závislost organismů na prostředí
vzájemné vztahy mezi člověkem a životním
prostředím
stupně složitosti organismů
buňka: chemické složení
základní organické látky, voda a její význam
prokaryotické buňky
eukaryotické buňky
příjem a výdej látek buňkou
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● charakterizuje rostlinnou a živočišnou buňku a
uvede rozdíly;

● uvede základní skupina organismů a porovná je;

- přeměny a uvolňování energie v buňce
- rozmnožování buněk, buněčný cyklus
- biologické zbraně a jejich účinky na živé organismy

● hodnotí vliv různých činností člověka na
jednotlivé složky životního prostředí;

● popíše organismy a mikroorganismy používané
jako biologické zbraně a způsoby jejich detekce;

● charakterizuje základní vztahy mezi organismy ve
společenstvu;
průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
biologie člověka

39

výsledky vzdělávání

učivo

● charakterizuje názory na vznik a vývoj života na
Zemi

● popíše stavbu lidského těla a vysvětlí funkci
orgánů a orgánových soustav

● vysvětlí význam zdravé výživy a uvede principy
zdravého životního stylu

● uvede příklady bakteriálních, virových a jiných
onemocnění a možnosti prevence

● charakterizuje působení životního prostředí na
člověka a jeho zdraví

- vznik a vývoj života na Zemi
- 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 člověka - před narozením,

po narození
- zdraví a nemoc
průřezová témata
Člověk a životní prostředí
genetika

2
výsledky vzdělávání

● objasní význam genetiky

Učivo

- molekulární základy dědičnosti
- dědičnost mnohobuněčného organismu
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průřezová témata
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
základy ekologie

5

výsledky vzdělávání

● vysvětlí základní ekologické pojmy
● charakterizuje abiotické (sluneční záření,
atmosféra, pedosféra, hydrosféra) a biotické
faktory prostředí (populace, společenstva,
ekosystémy)
● uvede příklady potravního řetězce
● popíše podstatu koloběhu látek v přírodě
z hlediska látkového a energetického;

● uvede základní znečišťující látky v ovzduší, ve
vodě a v půdě a vyhledá informace o aktuální
situaci;

● charakterizuje různé typy krajiny a její využívání
člověkem;

učivo

-

základní ekologické pojmy
organismy a prostředí
ekologické faktory prostředí
potravní řetězce
koloběh látek v přírodě a tok energie
vzájemné vztahy mezi člověkem a životním
prostředím
dopady činností člověka na životní prostředí
odpady
globální problémy
ochrana přírody a krajiny
odpovědnost jedince za ochranu přírody a
životního prostředí

● popíše historii vzájemného ovlivňování člověka a
přírody

● uvede příklady chráněných území v ČR a
v regionu

● charakterizuje přírodní zdroje surovin a energie
z hlediska jejich obnovitelnosti, posoudí vliv
jejich využívání na prostředí;

● popíše způsoby nakládání s odpady;
● charakterizuje globální problémy na Zemi;
● uvede základní ekonomické, právní a informační
nástroje společnosti na ochranu přírody a
prostředí;

● vysvětlí udržitelný rozvoj jako integraci
environmentálních, ekonomických,
technologických a sociálních přístupů k ochraně
životního prostředí;

● zdůvodní odpovědnost každého jedince za
ochranu přírody, krajiny a životního prostředí;

● na konkrétním příkladu z občanského života a
odborné praxe navrhne řešení vybraného
environmentálního problému.
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průřezovávtémata
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce

6.3.4. Zeměpis a vojenská topografie
Záměrem předmětu je poskytnout žákům takový souhrn kompetencí, které jsou potřebné pro jejich
praktické uplatnění v běžném životě a zároveň podporují a doplňují kompetence osvojované v dalších
předmětech. Dále pak naučit žáky samostatně pracovat nebo týmově kooperovat na kontrolních
úlohách. Výstupem by mělo být využívání a zpracovávání všech dostupných zdrojů informací - textové,
kartografické, fotografické a moderní informační technologie.
Učivo předmětu zeměpisu se prezentuje v této učební osnově celkem v pěti tematických okruzích.
V každém tematickém okruhu je zastoupeno základní učivo, které je doplněno doporučeným
rozšiřujícím učivem.
Základní učivo je v podstatě soubor poznatků v rámci zvolených tematických celků, v jehož náplni si žáci
zopakují, upevní, prohloubí a rozšíří vědomosti, dovednosti a obohatí postoje, kterési osvojili v základní
škole. Toto vše je zaměřeno k praktickému využití pro každodenní život.
Doporučené rozšiřující učivo respektuje zájem žáků. Umožňuje zařadit v přiměřené podobě a rozsahu
učivo, o které se žáci enormně zajímají nebo které je mimořádně aktuální (případně další témata
vztahující se k místu bydliště a místnímu regionu).
V rámci tématu Vojenská topografie žáci získají základní znalosti o terénu a jeho hodnocení z hlediska
vojenského významu, osvojí si metody orientace v terénu bez mapy a jednoduchého měření v terénu.
Seznámí se s obsahem topografických map, získají dovednosti v orientaci podle mapy a její využití
v armádě.
Předmět je koncipován jako povinný. Učivo navazuje na poznatky ZŠ a formuje geografickou kulturu
myšlení, věnuje náležitou pozornost rozdílům v přírodních podmínkách, historickém vývoji, osídlení,
hospodářství a ve způsobu života. Je preferováno problémové pojetí výuky z oblasti praktického života
společnosti. Práce s informacemi - vyhledávání, interpretace, formy dalšího třídění, hodnocení,
předávání poznatků, diskuse. Přispívá k rozvoji komunikativních dovedností žáků, jejich kulturního
projevu a celkovému rozvoji osobnosti.
Hodnocení žáků je prováděno v souladu s klasifikačním řádem školy, je klasifikován (známky, body)
verbální a písemný projev žáků s ohledem na dyslektické a dysgrafické zvláštnosti jednotlivců.
Důležitým kritériem je i přístup ke skupinové práci při řešení úloh nebo soutěžích. Ke komplexnímu
ohodnocení patří také získání a osvojení praktických dovedností, jako je orientace na mapách,
zakreslování do slepých map apod. Preferována je aktivita, samostatné a kreativní myšlení, účast
v diskusích žáků.
Učební plán předmětu
Ročník

I

Dotace

2

Povinnost
(skupina)

povinný
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Průřezová témata
Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT:
● Člověk a svět práce
● Člověk a životní prostředí
● Informační a komunikační technologie
● Občan v demokratické společnosti
1. ročník - dotace: 2, povinný
Vojenská topografie
výsledky vzdělávání

20
učivo

● zná zásady pro práci s mapou a dovede je
prakticky využít

● zná zásady orientace v terénu a dovede je
prakticky využít

● získá základní znalosti o terénu a jeho hodnocení
z hlediska vojenského významu

● osvojí si dovednosti v měření na topografických
mapách

● získá základní přehled o digitálních mapových
produktech a jejich využití v armádě

-

Terén, jeho prvky a druhy
Topografické mapy
Geodetické a kartografické základy
topografických map
Poloha bodu pomocí zeměpisných a rovinných
souřadnic UTM
Měření na topografických mapách
Orientace v terénu
Digitální mapové produkty
Opakování, procvičování

průřezová témata
Informační a komunikační technologie
Člověk a životní prostředí
Celkový přehled světa
výsledky vzdělávání

7
učivo

● vysvětlí postavení Země ve vesmíru a závislost
podnebí na pohybech Země

● charakterizuje jednotlivé sféry Země
● objasní důsledky globálního oteplování planety
● rozdělí státy světa podle ekonomické vyspělosti
● orientuje se na politické mapě světa

-

Geografie , předmět, objekt, krajinná sféra
Pohyby Země
Politická mapa světa, OSN, NATO
Hospodářská mapa světa, hospodářské organizace
ve světě
- Aktuální problémy současnosti

● dovede rozpoznat totalitní režim v současném
světě

● zhodnotí současnou energetickou bilanci
● interpretuje z denního tisku současnou vojenskopolitickou situaci ve všech kontinentech
průřezová témata
Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
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Kontinenty

9

výsledky vzdělávání
učivo
● objasní prioritní postavení USA a Kanady v
- Amerika - celkový přehled
ekonomickém hodnocení amerického kontinentu - Orientace na mapě Ameriky
● zdůvodní zvýšení četnosti přírodních katastrof v - Afrika - celkový přehled, JAR
- Orientace na mapě Afriky
oblasti Mexického zálivu a západního pobřeží
- Asie - celkový přehled
USA
● objasní příčiny zaostalosti většiny afrických států - Orientace na mapě Asie
- Austrálie a Oceánie - celkový přehled, mapa
● charakterizuje hospodářství JAR

● objasní příčiny některých národnostních a
náboženských konfliktů v problémových
oblastech Asie

● dokáže diskutovat o migrační politice
Australského svazu a Nového Zélandu

● prokáže praktické dovednosti při vyhledávání
států v oblasti Tichého oceánu podle zadané
zeměpisné polohy
● zdůvodní důležitost zahraničního obchodu mezi
Austrálií a Japonskem
průřezová témata
Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
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Evropa

10
výsledky vzdělávání

učivo

● charakterizuje vybrané státy a problémy
jednotlivých oblastí Evropy

● dovede využít nabytých znalostí při výuce cizích
jazyků - reálie

-

Celkový geografický přehled
Oblasti Evropy,
Hospodářský význam států
Opakování, orientace na mapě

● vysvětlí, jaké jsou příčiny regionálních rozdílů
hospodářských a sociálních ukazatelů uvnitř
Evropy

● objasní, co se rozumí pod pojmy "nové zdroje

energie", "restrukturalizace průmyslu", "nová
průmyslová odvětví", "průmyslová aglomerace",
"jádrové oblasti

● pojmenuje hlavní evropské průmyslové

aglomerace a zemědělské produkční oblasti

● dokáže vyhodnotit, které oblasti jsou turisticky
atraktivní a proč
průřezová témata
Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Česká republika
výsledky vzdělávání
● porovná Českou republiku v hospodářských
ukazatelích se sousedními státy
● diskutuje o příkladech integrace ČR v rámci EU

● porovná a charakterizuje jednotlivé regiony ČR
● specifikuje pozitivní a negativní dopady
rozsáhlého cestovního ruchu

18
učivo

-

Poloha a přírodní podmínky
Obyvatelstvo, sídla, administrativní členění
Hospodářství a doprava
Oblasti ČR a region školy
Geografická charakteristika místní oblasti
prezentace

● prokáže souvislost zemědělské produkce s
přírodními a klimatickými podmínkami

● dovede na základě získaných poznatků s využitím
různých zdrojů vytvořit geografickou
charakteristiku svého bydliště a prezentovat ji

● dokáže zakreslit základní místopisné pojmy
● dokáže ze zadaných údajů vytvářet grafy a
tabulky

● dovede připravit na zadané téma aktualitu nebo
referát a prezentuje jej před spolužáky
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průřezová témata
Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Opakování
výsledky vzdělávání

učivo

● dokáže ze zadaných údajů vytvářet grafy a tabulky Opakování
● dovede připravit na zadané téma aktualitu nebo
referát a prezentuje jej před spolužáky

průřezová témata
Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
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6.4. 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 literatury.
6.4.1. Český jazyk a literatura
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. Důraz je kladen na tvorbu současnou.
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

1

1

povinný

povinný

povinný

povinný

Povinnost
(skupina)

1. ročník - dotace: 2, povinný
Úvod do literární teorie
výsledky vzdělávání
●rozezná umělecký text od neuměleckého

10
učivo

- základní literárněvědné pojmy
- literární druhy a žánry
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● vystihne charakteristické znaky různých
literárních textů a rozdíly mezi nimi

● konkrétní literární díla klasifikuje podle
základních druhů a žánrů

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

15

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
Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické společnosti
Středověká literatura
výsledky vzdělávání

14
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, v - počátky našeho písemnictví (staroslověnská a
níž tvořil, pro příslušný umělecký směr i pro další
generace

latinská kultura)
- literatura předhusitská a husitská

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

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

14
učivo

- charakteristika doby, představitelé italské
francouzské, anglické aj. renesance
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● zhodnotí význam daného autora i díla pro dobu, v - humanismus a renesance u nás (latinští a
níž tvořil, pro příslušný umělecký směr i pro další
generace

národní humanisté)

● vyjádří vlastní prožitky z recepce daných
uměleckých děl

průřezová témata
Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické společnosti
Baroko, klasicismus a osvícenství
výsledky vzdělávání

10
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
Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické společnosti
Práce s textem

5
výsledky vzdělávání

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

učivo
- 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
Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické společnosti

102

ŠVP – Vojenské lyceum

2. ročník - dotace: 2, povinný
Národní obrození v českých zemích
výsledky vzdělávání

6
učivo

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

- 1. generace národního obrození (např. Dobrovský)
- 2. generace národního obrození (např. Jungmann)

● 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
Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické společnosti
Preromantismus a romantismus v evropských
zemích
výsledky vzdělávání

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

20
učivo

- 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
Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické společnosti
Realismus v evropské a české literatuře
výsledky vzdělávání

38
učivo

● zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých

- počátky realismu
- realismus v české literatuře (Němcová, Borovský)
● zhodnotí význam daného autora i díla pro dobu, v - kritický realismus v anglické, francouzské aj.
směrů a příslušných historických období

níž tvořil, pro příslušný umělecký směr i pro další
generace

● vyjádří vlastní prožitky z recepce daných
uměleckých děl

● rozezná umělecký text od neuměleckého

literatuře

- generace májovců
- generace ruchovců a lumírovců
- kritický realismus v české literatuře (venkovská,
městská, historická próza, realistické drama)

● vystihne charakteristické znaky různých
literárních textů a rozdíly mezi nimi

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

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

3
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
Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické společnosti

3. ročník - dotace: 1, povinný
Světová a česká literární moderna
výsledky vzdělávání

● 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 -

6
učivo
nové umělecké směry
prokletí básníci
česká literární moderna
generace buřičů

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

104

ŠVP – Vojenské lyceum

●

při rozboru textu uplatňuje znalosti z
literární teorie
průřezová témata
Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické společnosti
Světová literatura 1. pol. 20.století

10

výsledky vzdělávání

učivo

● zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých

- nové umělecké směry
- 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 (Apollinaire)
směrů a příslušných historických období

generace

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

15
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 1. světové války, experimentální,
demokratický proud, sociální) - české drama 1. pol.
20. století

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

2

výsledky vzdělávání

● zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých

učivo
- 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
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●vyjádří vlastní prožitky z recepce daných
uměleckých děl
průřezová témata
Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické společnosti

4. ročník - dotace: 1, povinný
Světová literatura 2. pol. 20. století

15

výsledky vzdělávání

učivo

● zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých

- reakce na válku, neorealismus, existencialismus,

směrů a příslušných historických období

rozhněvaní mladí muži, postmodernismus aj.

● 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
Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické společnosti
Česká literatura 2. pol. 20. století
výsledky vzdělávání

15

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

● vyjádří vlastní prožitky z recepce daných
uměleckých děl
průřezová témata
Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické společnosti
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6.5. 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.
6.5.1. Matematika
Matematické vzdělávání navazuje na učivo a výsledky vzdělávání stanovené v RVP pro základní
vzdělávání. V odborném školství má matematické vzdělávání 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.).
Matematické vzdělávání se zaměřuje především na metody řešení úloh, zejména ve vztahu k oboru
vzdělání.
V oborech vzdělání se zvýšenými nároky na matematické vzdělávání rozšíří škola ve svém školním
vzdělávacím programu matematické vzdělávání v souladu s potřebami oboru.
Uvedené výsledky vzdělávání a učivo představují v odborném školství základ matematického
vzdělávání pro daný stupeň vzdělání.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
- aplikovat matematické poznatky a postupy v odborné složce vzdělávání;
- využívat matematické poznatky a metody řešení v praktickém životě a v dalším vzdělávání;
- matematizovat jednoduché reálné situace, užívat matematický model a vyhodnotit výsledek řešení
vzhledem k realitě;
- zkoumat a řešit problémy včetně diskuze řešení;
- diskutovat metody řešení matematické úlohy;
- účelně využít digitální technologie a zdroje informací při řešení matematických úloh;
- číst s porozuměním matematický text, kriticky vyhodnotit informace získané z různých zdrojů;
- správně se matematicky vyjadřovat.
V afektivní oblasti směřuje matematické vzdělávání k tomu, aby žáci získali:
- pozitivní postoj k matematickému vzdělávání;
- motivaci k celoživotnímu vzdělávání;
- důvěru ve vlastní schopnosti, systematičnost a preciznost při práci.
Učební plán předmětu
Ročník

I

II

III

IV

Dotace

5

5

4

5

povinný

povinný

povinný

povinný

Povinnost
(skupina)

107

ŠVP – Vojenské lyceum

Průřezová témata
Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT:
 Informační a komunikační technologie
 Občan v demokratické společnosti
 Člověk a životní prostředí
 Člověk a svět práce

1. ročník - dotace: 5, povinný

●
●
●
●
●
●
●

Operace s čísly a výrazy
výsledky vzdělávání
provádí aritmetické operace v množině reálných
čísel;
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;
řeší praktické úlohy za použití trojčlenky,
procentového počtu a poměru ve vztahu
k danému oboru vzdělání;
při řešení úloh účelně využívá digitální
technologie a zdroje informací;

20
učivo
Téma 1:
- Počítání v oborech N, Z, Q, odhad výsledku,
zaokrouhlování (největší společný dělitel a
nejmenší společný násobek čísel)

- Čísla reálná, číselná osa, intervaly, absolutní
hodnota reálného čísla

- Užití procentového počtu
- Číselné výrazy

průřezová témata
Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Základní poznatky o výrocích a množinách
výsledky vzdělávání
● zadává množiny, užívá Vennovy diagramy při
řešení reálné situace;
● používá výrokovou logiku, tvoří tabulku
pravdivostních hodnot, řeší slovní úlohy;
● při řešení úloh účelně využívá digitální
technologie a zdroje informací;

20
učivo
Téma 2:
- Množiny.
- Operace s množinami, operace s intervaly,
Vennovy diagramy, slovní úlohy
- Kartézský součin množin, kartézské grafy

- Výroky, kvantifikátory, operace s výroky
- Složené výroky, slovní úlohy
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průřezová témata
Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Mocniny a odmocniny
výsledky vzdělávání
● provádí operace s mocninami a odmocninami;
● řeší praktické úkoly s mocninami s racionálním
exponentem a odmocninami;
● ovládá částečné odmocňování a usměrňování
zlomků;
● popíše zápis výrazu s odmocninou, je schopen ho
upravovat;

14
učivo
Téma 3:
- Mocniny s exponentem přirozeným, celým a
racionálním, věty o mocninách
- Odmocniny

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

●
●
●
●
●
●
●
●
●

20

výsledky vzdělávání
používá pojem člen, koeficient, stupeň členu,
stupeň mnohočlenu;
provádí operace s mnohočleny, lomenými výrazy,
výrazy obsahujícími mocniny a odmocniny;
provádí umocnění dvojčlenu pomocí vzorců;
rozkládá mnohočleny na součin;
určí definiční obor výrazu;
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;

učivo
Téma 4:
- Proměnná, výraz, hodnota výrazu
- Mnohočleny, operace s mnohočleny (nsn, NSD)

- Úpravy výrazu vytýkáním a podle vzorců, rozklad
kvadratického trojčlenu

- Mnohočleny, lomené výrazy, výrazy s mocninami a
odmocninami

- Definiční obor algebraického výrazu
- Slovní úlohy

průřezová témata
Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické společnosti
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Nejčastější funkční závislosti
výsledky vzdělávání
● rozlišuje jednotlivé druhy funkcí, načrtne jejich
grafy a určí jejich vlastnosti;
● vysvětlí pojem funkce, definiční obor a obor
hodnot;
● popíše vlastnosti lineární a kvadratické funkce
● umí zadat lineární a kvadratickou funkci, graficky
je znázorňuje;

20
učivo
Téma 5:
- Pojem funkce, definiční obor, obor hodnot, graf
funkce

- Lineární funkce
- Kvadratická funkce

průřezová témata
Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
Rovnice, nerovnice, jejich soustavy
výsledky vzdělávání
● 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;
● vyjádří neznámou ze vzorce;
● užívá vztahy mezi kořeny a koeficienty
kvadratické rovnice;
● řeší jednoduché rovnice a nerovnice s absolutní
hodnotou;
● řeší iracionální rovnice, vysvětlí rozdíl mezi
ekvivalentními a důsledkovými úpravami,
vysvětlení nutnosti provedení zkoušky
● řeší jednoduché rovnice a nerovnice
s parametrem;
● při řešení úloh účelně využívá digitální
technologie a zdroje informací;

60
učivo
Téma 6:
- Lineární rovnice
- Lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli,
vyjádření neznámé ze vzorce
- Lineární nerovnice, nerovnice v součinovém a
podílovém tvaru
- Soustavy lineárních rovnic, grafické a algebraické
řešení
- 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
Iracionální rovnice a nerovnice
Rovnice a nerovnice s parametrem (lineární a
kvadratické)

průřezová témata
Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické společnosti
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Užití rovnic a soustav rovnic při řešení slovních
11
úloh
výsledky vzdělávání
učivo
Téma 7:
● řeší praktické úlohy s využitím procentového
počtu;
- Užití rovnic a soustav rovnic při řešení slovních úloh
● užívá rovnic, nerovnic a jejich soustav k řešení
reálných problémů, zejména ve vztahu k danému
oboru vzdělání;
● používá řešení rovnic a jejich soustav při řešení
úloh z technické praxe;
průřezová témata
Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce

2. ročník - dotace: 5, povinný
Základy planimetrie
výsledky vzdělávání

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

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

odchylka dvou přímek, vzdálenost bodu od
přímky, vzdálenost dvou rovnoběžek, úsečka a
její délka;
užívá jednotky délky a obsahu, provádí převody
jednotek délky a obsahu;
graficky rozdělí úsečku v daném poměru;
graficky změní velikost úsečky v daném poměru;
využívá poznatky o množinách všech bodů dané
vlastnosti v konstrukčních úlohách;
řeší úlohy na polohové i metrické vlastnosti
rovinných útvarů;
užívá věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků
v početních i konstrukčních úlohách;
rozlišuje základní druhy rovinných obrazců, určí
jejich obvod a obsah;
charakterizuje další pravidelné a nepravidelné núhelníky, umí s nimi pracovat;
popíše kruh, kružnici a jejich části;
používá Pythagorovu a Euklidovy věty v
početních i geometrických úlohách;
charakterizuje shodná a podobná zobrazení, řeší
praktické úlohy;
při řešení úloh účelně využívá digitální
technologie a zdroje informací;

30
učivo
Téma 8:
- Planimetrické pojmy
- Polohové vztahy rovinných útvarů

- Metrické vlastnosti rovinných útvarů
- Pythagorova a Euklidovy věty, konstrukce
algebraických výrazů
- Mmnožiny bodů dané vlastnosti

- Rovinné útvary: kružnice, kruh a jejich části,
mnohoúhelníky, pravidelné mnohoúhelníky,
složené útvary, konvexní a nekonvexní útvary
- Trojúhelník a čtyřúhelník (strana, vnitřní a vnější
úhly, výšky, ortocentrum, těžnice, těžiště, střední
příčky, kružnice opsaná a vepsaná)

- Obvodový a středový úhel, Thaletova věta,
konstrukce trojúhelníků a čtyřúhelníků, kružnice

- Shodná zobrazení - středová souměrnost, osová
souměrnost, posunutí, otáčení

- Podobnost
- Obvody a obsahy rovinných obrazců
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průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
Další elementární funkce
výsledky vzdělávání

50
učivo

● rozlišuje jednotlivé druhy funkcí, sestrojí jejich
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

grafy a určí jejich vlastnosti včetně monotonie a
extrémů;
pracuje s matematickým modelem reálných situací
a výsledek vyhodnotí vzhledem k realitě;
aplikuje v úlohách poznatky o funkcích při
úpravách výrazů a rovnic;
určí průsečíky grafu funkce s osami souřadnic;
určí hodnoty proměnné pro dané funkční hodnoty;
přiřadí předpis funkce ke grafu a naopak;
sestrojí graf funkce dané předpisem pro zadané
hodnoty;
definuje logaritmus, používá pravidla pro počítání
s logaritmy, zná dekadický a přirozený logaritmus,
používá kalkulátor;
řeší exponenciální a logaritmické rovnice, určí
definiční obor logaritmu;
používá grafy k řešení exponenciálních a
logaritmických nerovnic;
při řešení úloh účelně využívá digitální technologie
a zdroje informací;

Téma 9:
- Základní vlastnosti funkcí, funkce monotónní,
prostá, omezená, sudá, lichá, periodická, extrémy
funkce, funkce inverzní
- Lineární funkce s absolutní hodnotou

-

Kvadratická funkce s absolutní hodnotou
Lineární lomená funkce

Mocninné funkce
Exponenciální a logaritmická funkce- Logaritmus
čísla, přirozený a dekadický
- Logaritmus věty o logaritmování, úprava výrazů
obsahujících funkce
- Exponenciální a logaritmické rovnice

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

● 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, používá jejich vlastností a vztahů
při řešení jednoduchých goniometrických rovnic i
k řešení rovinných i prostorových útvarů;
● určí definiční obor a obor hodnot
goniometrických funkcí, určí jejich vlastnosti
včetně monotonie a extrémů;
● používá sinovou a kosinovou větu, řeší obecný
trojúhelník;

44
učivo
Téma 10:
- Orientovaný úhel, míry úhlů

- Goniometrické funkce sinus, kosinus, tangens,
kotangens - jejich vlastnosti a grafy, základní vztahy
mezi goniometrickými funkcemi
- Goniometrické vzorce, úpravy goniometrických
výrazů
- Goniometrické rovnice

- Sinová a kosinová věta - trigonometrie v praxi
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● používá goniometrických funkcí v praktických
úlohách;
● řeší aplikační úlohy s využitím funkcí a
trigonometrie;
● ovládá metody řešení goniometrických rovnic,
znázorní graficky;

- Využití goniometrických funkcí k určení stran a úhlů
v trojúhelníku

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

35
výsledky vzdělávání

učivo

Téma 11:
roviny, dvou přímek, přímky a roviny, dvou rovin; - Polohové vztahy prostorových útvarů - vzájemná
určí odchylku dvou přímek, přímky a roviny, dvou
poloha přímek a rovin
rovin;
- Metrické vlastnosti prostorových útvarů - odchylka,
určuje vzdálenost bodů, přímek a rovin;
kolmost přímek, rovin
charakterizuje tělesa: komolý jehlan a kužel,
- Tělesa a jejich sítě- objemy a povrchy, praktické
koule a její části;
úlohy
určí povrch a objem tělesa včetně složeného
- Složená tělesa
tělesa s využitím funkčních vztahů a
- Výpočet povrchu, objemu těles, složených těles
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;

● určuje vzájemnou polohu bodů a přímek, bodů a
●
●
●
●
●
●
●
●

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

3. ročník - dotace: 4, povinný
Komplexní čísla
výsledky vzdělávání

30
učivo

● vysvětlí goniometrický tvar komplexního čísla a Téma 12:
jeho význam;
- Množina komplexních čísel
● řeší kvadratickou rovnici v oboru komplexních - Algebraický tvar komplexního čísla
čísel;
- Absolutní hodnota komplexního čísla
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● řeší rovnice s komplexními čísly a binomickou rovnici;
● zobrazí komplexní číslo v Gaussově rovině, vyjádří v algebraickém i goniometrickém tvaru;
● provádí operace s komplexními čísly a užívá

Operace s komplexními čísly
Gaussova rovina, znázornění komplexního čísla

Goniometrický tvar komplexního čísla
Moivreova věta, n-tá mocnina, n-tá odmocnina
komplexního čísla v goniometrickém tvaru
- Řešení lineární a kvadratické rovnice v oboru C

Moivreovu větu;

- Řešení binomických rovnic a rovnic vyššího stupně
průřezová témata
Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické společnosti
Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika
výsledky vzdělávání

● užívá vztahy pro počet variací, permutací a
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

kombinací bez opakování a s opakováním;
počítá s faktoriály a kombinačními čísly;
užívá poznatků z kombinatoriky při řešení úloh
v reálných situacích;
vysvětlí nezávislé pokusy, pracuje s Bernoulliho
vztahem;
používá kombinatorické pravidlo součinu v
praktických úlohách;
používá binomickou větu, vysvětlí její užití při
práci s výrazy;
určí pravděpodobnost náhodného jevu
kombinatorickým postupem;
užívá pojmy: statistický soubor, absolutní a
relativní četnost, variační rozpětí;
určí aritmetický a harmonický průměr, modus a
medián;
čte, vyhodnotí a sestaví tabulky, diagramy a grafy
se statistickými údaji;
při řešení úloh účelně využívá digitální
technologie a zdroje informací;

46
učivo
Téma 13:
- Kombinatorika, kombinační pravidlo součtu,
součinu
- Variace, permutace, kombinace – bez opakování, s
opakováním
- Počítání s faktoriály a kombinačními čísly, vlastnosti
kombinačních čísel, Pascalův trojúhelník Binomická věta

- Slovní úlohy
- Základní pojmy a názvosloví – náhodný pokus,
množina možných výsledků, náhodný jev, jev
nemožný a opačný, nezávislost jevů, sjednocení a
průnik jevů
- Pravděpodobnosti jevů, vlastnosti
pravděpodobnosti, Bernoulliho schéma
- Aplikační úlohy

- Základní pojmy statistiky – statistický soubor,
rozsah souboru, statistická jednotka, statistický
znak
- Absolutní a relativní četnosti, tabulka četností, a
grafické znázornění rozdělení četností, (využití
programu MS Excel)

- Charakteristiky polohy a variability – průměry,
modus, medián, rozptyl, směrodatná odchylka
směrodatná odchylka

- Statistická data v grafech a tabulkách
- Aplikační úlohy
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průřezová témata
Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Vektorová algebra, analytická geometrie
lineárních útvarů v rovině a v prostoru
výsledky vzdělávání

52
učivo

● určí vzdálenost dvou bodů a souřadnice středu
●
●
●
●
●
●
●
●
●

úsečky;
užívá pojmy: vektor a jeho umístění, souřadnice
bodu, vektoru a velikost vektoru;
provádí operace s vektory (součet vektorů,
násobení vektorů reálným číslem, skalární součin
vektorů);
užije grafickou interpretaci operací s vektory;
určí velikost úhlu dvou vektorů;
užije vlastnosti kolmých a kolineárních vektorů;
určí parametrické vyjádření přímky, obecnou
rovnici přímky a směrnicový tvar rovnice přímky v
rovině;
určí polohové vztahy bodů a přímek v rovině a
aplikuje je v úlohách;
určí metrické vlastnosti bodů a přímek v rovině a
aplikuje je v úlohách;
při řešení úloh účelně využívá digitální
technologie a zdroje informací;

Téma 14:
- Souřadnicový systém v rovině a prostoru, střed
úsečky, těžiště trojúhelníka, vzdálenost dvou bodů

- Vektor, souřadnice vektoru, velikost vektoruSčítání vektorů, násobení vektoru reálným číslem –
graficky a početně, lineární závislost a nezávislost
vektorů

- Skalární součin vektor, úhel dvou vektorů
- Vektorový součin, užití
- Parametrická rovnice přímky v rovině a prostoru,
polopřímka, úsečka, ostatní tvary rovnice přímky
v rovině

-

Vzájemná poloha bodů a přímek, odchylka přímek
Parametrická a obecná rovnice roviny
Vzájemná poloha přímky a roviny, dvou rovin
Odchylka přímky a roviny, dvou rovin
Kolmost a rovnoběžnost přímek a rovin- Vzdálenost
bodu od přímky v rovině, prostoru

- Vzdálenost bodu od roviny
průřezová témata
Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí

4. ročník - dotace: 5, povinný
Analytická geometrie kvadratických útvarů

45

výsledky vzdělávání

● definuje jednotlivé kuželosečky, popíše jejich
vlastnosti;

● užívá různé rovnice pro vyjádření jednotlivých
kuželoseček;
● řeší analyticky polohové vztahy přímek a
kuželoseček;

učivo
Téma 15:
- Kružnice
- Elipsa

- Hyperbola
- Parabola
- Vzájemná poloha kružnice a přímky, tečna kružnice
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- Vzájemná poloha elipsy a přímky, tečna elipsy
- Vzájemná poloha hyperboly a přímky, tečna
hyperboly
- Vzájemná poloha paraboly a přímky, tečna
paraboly
- Vyšetřování množin bodů analytickou metodou
průřezová témata
Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Posloupnosti a řady
výsledky vzdělávání

40
učivo

Téma 16:
- Matematická indukce
prvků, graficky;
- Určení posloupnosti vzorcem pro n-tý člen a
● rozliší aritmetickou a geometrickou posloupnost,
rekurentně, graf posloupnosti - Aritmetická
popíše jejich vlastnosti;
posloupnost, užití
● užívá poznatků o posloupnostech při řešení úloh v
- Geometrická posloupnost, užití
reálných situacích, zejména ve vztahu k oboru
- Základy finanční matematiky (úrok, pravidelný
vzdělání;
přírůstek, úbytek)
● používá pojmy finanční matematiky: změny cen

● vysvětlí posloupnost jako zvláštní případ funkce;
● určí posloupnost: vzorcem pro n-tý člen, výčtem

- Základní vlastnosti - posloupnost monotónní a
zboží, směna peněz, danění, úrok, úročení,
jednoduché úrokování, spoření, úvěry, splátky
omezená
úvěrů;
- Limita posloupnosti
● provádí výpočty finančních záležitostí; změny cen
- Nekonečná geometrická řada
zboží, směna peněz, danění, úrok, jednoduché
- Využití posloupností pro řešení úloh z praxe
úrokování, spoření, úvěry, splátky úvěrů;
● charakterizuje nekonečnou geometrickou řadu,
používá její součet a užívá ji při řešení
numerických i geometrických úloh;
průřezová témata
Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Opakování k maturitě a k přípravě na VŠ (v
průběhu roku)
výsledky vzdělávání

● vnímá matematiku jako provázaný systém a
aparát pro další vědní disciplíny;
● logicky analyzuje, řeší a diskutuje reálné situace;

60
učivo
Téma 17:
- Číselné množiny
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● používá získaných dovedností a znalostí v praxi i
●
●
●
●
●

osobním životě;
definuje matici jako určité schéma obsahující
prvky;
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;
používá řešení rovnic a jejich soustav při řešení
úloh z technické praxe;

- Algebraické výrazy, algebraické rovnice a
nerovnice, soustavy (matice, determinanty užití při
řešení soustav rovnic)
- 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 ke společné části maturitní zkoušky

průřezová témata
Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
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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.
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 a podle
požadavků Ministerstva obrany;

-

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 pozitivní 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.
Oblast vzdělávání pro zdraví směřuje k získání a udržování takové úrovně fyzické zdatnosti,
která odpovídá požadavkům na fyzickou zdatnost uchazečů o povolání do služebního poměru vojáků
z povolání.
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. Tělesnou výchovu dále rozdělujeme na základní tělesnou výchovu
a speciální tělesnou výchovu.
Učební plán předmětu
Ročník

I

II

III

IV

Dotace

3

3

3

3

povinný

povinný

povinný

povinný

Povinnost
(skupina)

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

19
učivo

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

● uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových
aktivitách

● pozná chybně a správně prováděné činnosti, umí

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

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

19
učivo

● uplatňuje ve svém jednání základní znalosti o

stavbě a funkci lidského organismu jako celku

Všechny formy kondičního posilování, strečing, joga,
spinning

● 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

29
výsledky vzdělávání

● 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

učivo

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

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

24
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

- košíková: přihrávky, driblink, dvojtakt, střelba,
střelba po dvojtaktu, herní kombinace, hra

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

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

● uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových

- kopaná: zpracování míče, přihrávky, standardní
situace, střelba, herní kombinace, hra
- netradiční sporty (frisbee a.j.)

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

2
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
- historie TV a sportu, pravidla her

● 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/
odpovídající příslušné činnosti a okolním

9
učivo

- údržba tělovýchovných zařízení
- nejvýznamnější sportovní události roku
- překonávání překážek - překážková dráha- běžecké
lyžování, bruslení, lezení na umělé stěně, plavání,
tenis, nohejbal, badminton a.j.
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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
průřezová témata
Člověk a životní prostředí

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

18
učivo

● dovede o pohybových činnostech diskutovat,
analyzovat je a hodnotit

● 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

Chlapci:
- akrobatická cvičení: kotouly, stoj na pažích i ležícího
cvičence, stoj na rukou, přemet stranou
- přeskoky: skrčka, roznožka
- hrazda: výmyk na doskočné hrazdě, toč jízdmo, toč
vzad, podmet, ze vzporu na doskočné hrazdě kmih
podmetmo a zákmihem seskok s obratem, přešvih,
kmih, seskok
- bradla: zánožka, stoj na ramenou, kotoul vpřed,
přednožka s obratem

● 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
Kondiční gymnastika
výsledky vzdělávání

● dovede o pohybových činnostech diskutovat,
analyzovat je a hodnotit

16
učivo

- Všechny formy kondičního posilování,
strečing, joga, spinning
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● 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

29
výsledky vzdělávání

učivo

- vytrvalostní běh v terénu
- běžecká technika, sprinty
- skok vysoký, skok daleký
● uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových
- hod granátem
aktivitách
- vrh koulí
● využívá pohybové činnosti pro všestrannou
pohybovou přípravu a zvyšování tělesné zdatnosti - běh přes překážky

● dovede o pohybových činnostech diskutovat,
analyzovat je a hodnotit

● 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
pohybovým činnostem,

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

20
výsledky vzdělávání

učivo

● dovede o pohybových činnostech diskutovat,
analyzovat je a hodnotit

● uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových
aktivitách

● dovede rozlišit jednání fair play od

- košíková: přihrávky, driblink, dvojtakt, střelba,
-

nesportovního jednání

● uplatňuje ve svém jednání základní znalosti o

-

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
netradiční sporty (frisbee a.j.)

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

učivo

● uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových
aktivitách

- úvodní hodina, poučení o bezpečnosti
- historie TV a sportu, pravidla sportovních her

● dovede rozlišit jednání fair play od
nesportovního jednání

● 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
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Výběrové činnosti
výsledky vzdělávání

7
učivo

● dovede o pohybových činnostech diskutovat,
analyzovat je a hodnotit

● uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových
aktivitách

● dovede rozlišit jednání fair play od

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

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

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

● uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových
aktivitách

učivo

-

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

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

7

● dokáže rozhodovat, zapisovat a sledovat výkony
jednotlivců nebo týmu

učivo
skokansko-akrobatické cvičení, shyby a výmyky na
hrazdě, kliky, šplh, leh sed, gymnastická průprava

● 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
průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Člověk a svět práce
Kondiční gymnastika
výsledky vzdělávání

● dovede připravit prostředky k plánovaným
pohybovým činnostem

11
učivo

- Všechny formy kondičního posilování,
kruhové tréninky, strečing, joga, spinning a.j.

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

● uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových
aktivitách
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● 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
Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické společnosti
Člověk a svět práce
Atletika

29
výsledky vzdělávání

● dokáže rozhodovat, zapisovat a sledovat výkony
jednotlivců nebo týmu

● dovede připravit prostředky k plánovaným
pohybovým činnostem

● dokáže vyhledat potřebné informace z oblasti

učivo

- 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
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● 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
výsledky vzdělávání

10
Učivo

● dokáže rozhodovat, zapisovat a sledovat výkony
jednotlivců nebo týmu

● dovede připravit prostředky k plánovaným
pohybovým činnostem

● uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových
aktivitách

● volí sportovní vybavení /výstroj a výzbroj/

- 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
- netradiční sporty (frisbee a.j.)

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
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Teorie

3
výsledky vzdělávání

učivo

● dokáže vyhledat potřebné informace z oblasti
zdraví a pohybu

● uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových
aktivitách

- úvodní hodina, poučení o bezpečnosti základy

-

sportovního tréninku
- seznámení s disciplínami leteckého a
vojenského pětiboje

● 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
Informační a komunikační technologie
Člověk a životní prostředí
Vojenská tělesná cvičení a výběrové činnosti
výsledky vzdělávání

● dokáže překonat překážky, ale i rozhodovat,

39
učivo

- překážková dráha: překonávání jednotlivých

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/

-

● komunikuje při pohybových činnostech – dodržuje

-

odpovídající příslušné činnosti a okolním
podmínkám (klimatickým, zařízení, hygieně,
bezpečnosti) a dovede je udržovat a ošetřovat
smluvené signály a vhodně používá odbornou
terminologii

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
údržba tělovýchovných zařízení
plavání, běžecké lyžování, bruslení, lezení na umělé
stěně, tenis, nohejbal, badminton a.j.

● 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

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

8

● uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových
aktivitách

● ověří úroveň tělesné zdatnosti a svalové

učivo
skokansko-akrobatické cvičení, shyby a výmyky na
hrazdě, hloubka předklonu v sedě, shyby,
gymnastická průprava

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
výsledky vzdělávání

● sestaví soubory zdravotně zaměřených cvičení,

cvičení pro tělesnou a duševní relaxaci; navrhne
kondiční program osobního rozvoje a vyhodnotí
jej

16
učivo
- Všechny formy kondičního posilování, strečing,
joga, spinning, kliky, leh sed

● 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 zhodnotit své pohybové možnosti a
dosahovat osobního výkonu z nabídky
pohybových aktivit
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● 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
Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické společnosti
Člověk a svět práce
Atletika

23
výsledky vzdělávání

● uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových
aktivitách

● ověří úroveň tělesné zdatnosti a svalové
nerovnováhy

● je schopen zhodnotit své pohybové možnosti a

učivo

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

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

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

● dokáže rozhodovat, zapisovat a sledovat výkony
jednotlivců nebo týmu
131

ŠVP – Vojenské lyceum

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

23
výsledky vzdělávání

učivo

● 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 se zapojit do organizace turnajů a soutěží

- 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
- netradiční sporty (frisbee a.j.)

a umí zpracovat jednoduchou dokumentaci

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

2
výsledky vzdělávání

● uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových
aktivitách

● popíše vliv fyzického a psychického zatížení na

učivo

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

lidský organismus

●

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
Informační a komunikační technologie
Člověk a životní prostředí
Vojenská tělesná cvičení a výběrové činnosti
výsledky vzdělávání

18
učivo

● dovede uplatňovat techniku a základy taktiky v

- nejvýznamnější sportovní události roku
- překonávání překážek- překážková dráha-

● uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových

plavání, běžecké lyžování, bruslení, lezení na
umělé stěně a cvičných trenažérech, tenis,
nohejbal, badminton a.j.
- sebeobrana
- test dle výročního přezkoušení vojáků z povolání
dle NVMO č.12/2011

základních a vybraných sportovních odvětvích
aktivitách

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

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).
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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.
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 a podle
požadavků Ministerstva obrany;

-

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 pozitivní 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
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předmětech) nebo vzdělávacích modulů, případně kurzů a jiných forem. Pro oblast péče o zdraví lze
vytvořit i samostatný vyučovací předmět.
Oblast vzdělávání pro zdraví směřuje k získání a udržování takové úrovně fyzické zdatnosti, která
odpovídá požadavkům na fyzickou zdatnost uchazečů o povolání do služebního poměru vojáků
z povolání.
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. Tělesnou výchovu dále rozdělujeme na základní tělesnou výchovu
a speciální tělesnou výchovu.
Učební plán předmětu
Ročník

I

II

III

IV

Dotace

3

3

3

3

povinný

povinný

povinný

povinný

Povinnost
(skupina)

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

18
učivo

● volí sportovní vybavení /výstroj a výzbroj/

- akrobatická cvičení: kotouly, stoj na rukou, přemet

● dovede připravit prostředky k plánovaným

-

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

● uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových
aktivitách

● pozná chybně a správně prováděné činnosti, umí

stranou
přeskok: skrčka, roznožka
hrazda: 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

analyzovat a zhodnotit kvalitu pohybové činnosti
nebo výkonu

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

průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Člověk a svět práce
Kondiční gymnastika
výsledky vzdělávání

● dovede připravit prostředky k plánovaným
pohybovým činnostem

31
učivo

- Všechny formy kondičního posilování,
- cvičení s hudbou
- strečing, joga
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● uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových

- spinning

aktivitách

● uplatňuje ve svém jednání základní znalosti
●

stavbě a funkci lidského organismu jako

celku
průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Člověk a svět práce
Atletika
výsledky vzdělávání

28
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

14
výsledky vzdělávání

učivo
- košíková: přihrávky, driblink, dvojtakt, střelba,
● volí sportovní vybavení /výstroj a výzbroj/
střelba po dvojtaktu, herní kombinace, hra
odpovídající příslušné činnosti a okolním
- odbíjená: hra s upravenými pravidly
podmínkám (klimatickým, zařízení, hygieně,
- florbal: přihrávky, vedení míče, střelba, herní
bezpečnosti) a dovede je udržovat a ošetřovat
● komunikuje při pohybových činnostech – dodržuje kombinace, hra
- netradiční sporty (frisbee a.j.)
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
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● 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

2
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
- historie TV a sportu, pravidla her

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

9
učivo

● volí sportovní vybavení /výstroj a výzbroj/

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

- údržba a úprava tělovýchovných zařízení
- překonávání překážek - překážková dráha- běžecké
lyžování, bruslení, lezení na umělé stěně, kopaná,
nohejbal, tenis, badminton a.j.

● 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
průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Člověk a svět práce
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2. ročník - dotace: 3, povinný
Sportovní gymnastika
výsledky vzdělávání

21
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, spád a vzepření závěsem v podkolení,
kruhy: svis vznesmo, 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
výsledky vzdělávání

22
učivo

● dovede připravit prostředky k plánovaným
pohybovým činnostem

● uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových
aktivitách

- Všechny formy kondičního 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)

● 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

26
výsledky vzdělávání

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

učivo

- vytrvalostní běh v terénu a na dráze
- běžecká technika, sprinty
- skok vysoký, skok daleký
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podmínkám (klimatickým, zařízení, hygieně,
bezpečnosti) a dovede je udržovat a ošetřovat

- hod granátem
- vrh koulí

● dovede připravit prostředky k plánovaným
pohybovým činnostem

● 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

14
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
- netradiční sporty (frisbeea.j.)

● 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

139

ŠVP – Vojenské lyceum

Teorie

2
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
- základy sportovního tréninku

● uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových
aktivitách

●

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

7
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

-

údržba tělovýchovných zařízení
nejvýznamnější sportovní události roku
překonávání překážek - překážková dráha
běžecké lyžování, bruslení, lezení na umělé stěně,
kopaná, nohejbal, plavání, tenis, badminton a.j.

● 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

● 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
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Plavání

10
výsledky vzdělávání

učivo

● dovede připravit prostředky k plánovaným
pohybovým činnostem

● uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových
aktivitách

- zjištění úrovně plaveckých dovedností
- jednotlivé plavecké způsoby - 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
výsledky vzdělávání

12
učivo

● volí sportovní vybavení /výstroj a výzbroj/

- akrobatická cvičení: kotouly, stoj na rukou, přemet

● dovede připravit prostředky k plánovaným

-

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

● uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových
aktivitách

● je schopen sladit pohyb s hudbou, umí sestavit

-

stranou s půlobratem, sestava - přeskok: skrčka,
roznožka
hrazda: podmet, výmyk, toč vzad
kruhy: komíhání, překot vzad,
kruhy v hupu: houpání s obraty, shyb v předhupu,
svis vznesmo v předhupu - trampolína: skoky na
malé trampolíně
skokansko akrobatické cvičení

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
průřezová témata

Občan v demokratické společnosti
Člověk a svět práce
Kondiční gymnastika
výsledky vzdělávání

● dovede připravit prostředky k plánovaným

13
učivo

- Všechny formy kondičního posilování, kruhové

pohybovým činnostem

● dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost, vytrvalost, obratnost a pohyblivost
● uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových
aktivitách

tréninky
cvičení s hudbou
strečing, joga
spinning
výdrž e shybu, kliky, leh sedy, výmyky na
doskočné hrazdě
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● 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
Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické společnosti
Člověk a svět práce
Atletika

24
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

-

vytrvalostní běh v terénu a na dráze
běžecká technika, sprinty
skok vysoký, skok daleký
hod granátem na výkon a cíl
vrh koulí

pohybovým činnostem

● 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

● 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

● volí sportovní vybavení /výstroj a výzbroj/

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

učivo
- košíková: hra
- odbíjená: základní způsoby odbití, podání, příjem
podání, nahrávka, smeč, blok, hra - florbal:
přihrávky, vedení míče, střelba, herní kombinace,
hra
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● komunikuje při pohybových činnostech – dodržuje - netradiční sporty (frisbee a.j.)
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

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
- teorie vojenských tělesných cvičení
- seznámení s disciplínami vojenského a
leteckého pětiboje

● 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
Informační a komunikační technologie
Člověk a životní prostředí
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Vojenská tělesná cvičení a výběrové činnosti
výsledky vzdělávání

39
Učivo

● dokáže překonat překážky, ale i rozhodovat,

- překážková dráha: překonávání jednotlivých

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/

-

● komunikuje při pohybových činnostech – dodržuje

-

odpovídající příslušné činnosti a okolním
podmínkám (klimatickým, zařízení, hygieně,
bezpečnosti) a dovede je udržovat a ošetřovat
smluvené signály a vhodně používá odbornou
terminologii

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
údržba tělovýchovných zařízení
běžecké lyžování, bruslení, lezení na umělé stěně,
kopaná, nohejbal, plavání, tenis, badminton a.j.

● 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

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

● volí sportovní vybavení /výstroj a výzbroj/

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

14
Učivo
- skokansko-akrobatické cvičení, výdrž ve shybu
- hrazda: výmyk, výdrž ve shybu nadhmatem
- sestavy na nářadích a prostných
- hloubka předklonu v sedě

● dokáže rozhodovat, zapisovat a sledovat výkony
jednotlivců nebo týmu

● dovede připravit prostředky k plánovaným
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
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● ověří úroveň tělesné zdatnosti a svalové
nerovnováhy
průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
Člověk a svět práce
Kondiční gymnastika
výsledky vzdělávání

16
Učivo

● dovede připravit prostředky k plánovaným

- Všechny formy kondičního posilování,

pohybovým činnostem

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

● ovládá kompenzační cvičení k regeneraci

tělesných a duševních sil, i vzhledem k
požadavkům budoucího povolání; uplatňuje
osvojené způsoby relaxace

-

kruhové tréninky
cvičení s hudbou
strečing, joga
spinning
leh sed, kliky

● 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

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

30
učivo

- vytrvalostní běh v terénu a na atletické dráze
- běžecká technika, sprinty
- skok vysoký, skok daleký i z místa
- hod granátem
- vrh koulí

● uplatňuje zásady sportovního tréninku
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● 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
Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Sportovní hry
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

10
učivo

- košíková: hra
- odbíjená: základní způsoby odbití, podání, příjem
podání, nahrávka, smeč, blok, hra - florbal:
přihrávky, vedení míče, střelba, herní kombinace,
hra
- netradiční sporty (frisbee a.j.)

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

● uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových
aktivitách

● participuje na týmových herních činnostech
družstva
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● 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
Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Teorie

3
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

● uplatňuje zásady sportovního tréninku

- úvodní hodina, poučení o bezpečnosti
- základní předpisy a nařízení pro provádění tělesné
přípravy u vojsk
- seznámení s výkonnostními normami pro přijetí do
AČR, UNOB a VO FTVS

● 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 komerční reklamu; dovede posoudit
prospěšné možnosti kultivace a estetizace svého
vzhledu

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

17
Učivo

- nejvýznamnější sportovní události roku
- překonávání překážek - překážková dráha
- běžecké lyžování, bruslení, plavání, kopaná,
nohejbal, tenis, badminton a.j.
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● komunikuje při pohybových činnostech –
dodržuje smluvené signály a vhodně používá
odbornou terminologii

- lezení na umělé stěně a cvičných trenažérech
- test dle výročního přezkoušení vojáků z povolání
dle NVMO č.12/2011

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

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
specifického programového vybavení používaného v příslušné profesní oblasti).
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.
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. Vzdělávání
v informačních a komunikačních technologiích směřuje k osvojení takové úrovně uživatelských
kompetencí, která odpovídá minimálně základnímu stupni mezinárodně platného certifikátu
počítačové gramotnosti ECDL (European Computer Driving Licence).
Upřednostňovanou formou realizace předmětu je zejména praktické ověřování dovedností
samostatnou prací žáků s využitím ICT.
Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích je dále vhodné rozšířit dle aktuálních
vzdělávacích potřeb, jejichž příčinou mohou být změny na trhu práce, vývoj informačních
a komunikačních technologií a specifika oboru, v němž je žák připravován.
V každé třídě jsou žáci třídy rozděleni na skupiny. Toto rozdělení umožňuje vyučujícímu věnovat se
každému individuálně a každému žáku umožňuje mít k dispozici svůj počítač. Zároveň žáci mohou
diskutovat ve skupině o svém postoji a způsobu řešení problému nebo úkolu.
Učební plán předmětu
Ročník

I

II

III

IV

Dotace

3

2

2

3

povinný

povinný

povinný

povinný

Povinnost
(skupina)

Průřezová témata
Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT:
 Informační a komunikační technologie
 Člověk a životní prostředí
 Člověk a svět práce
 Občan v demokratické společnosti
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1. ročník - dotace: 3, povinný
Historie výpočetní techniky
výsledky vzdělávání

2
učivo

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

-Předchůdci počítačů, druhy počítačů
-Přehled vývojových typů počítačů

průřezová témata
Informační a komunikační technologie
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Informace a informační zdroje
výsledky vzdělávání
●orientuje se v získaných informacích, třídí je,
analyzuje, vyhodnocuje, provádí jejich výběr a
dále je zpracovává

2
učivo
-Informace a její charakter, informační zdroje a jejich
kvalita, metainformace
-Etické zásady a právní normy související s
informatikou, autorská práva
-Ergonomie a hygiena práce s výpočetní technikou
-Výpočetní technika pro osoby s handicapem

průřezová témata
Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické společnosti
Člověk a svět práce
Hardware a software
výsledky vzdělávání

8
učivo

-Základní pojmy IT
detekuje chyby, vyměňuje spotřební materiál)
-Počítač, jeho komponenty a periferní zařízení –
principy fungování, digitální záznam informací,
● charakterizuje možnosti, výhody, ale i rizika
(zabezpečení dat před zneužitím, ochrana dat před propojení počítače s dalšími (digitálními) zařízeními
zničením, porušování autorských práv) a omezení -Princip záznamu ve dvojkové a šestnáctkové
soustavě
(zejména technická a technologická) spojená
-Základní rozdělení SW
s používáním výpočetní techniky

● používá počítač a jeho periferie (obsluhuje je,

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

průřezová témata
Informační a komunikační technologie
Člověk a svět práce
Člověk a životní prostředí
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Operační systémy
výsledky vzdělávání

10

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

učivo
-Nejrozšířenější operační systémy
-MS Windows (ovládání, možnosti nastavení, práce s
daty)

● charakterizuje strukturu dat a možnosti jejich

uložení, orientuje se v systému složek, ovládá
základní operace 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 hardwarem

● používá běžné základní programové vybavení

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

● 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

průřezová témata
Informační a komunikační technologie
Člověk a svět práce
Bezpečnostní pravidla při používání PC
výsledky vzdělávání

2

● vysvětlí možnosti a výhody, ale i rizika

(zabezpečení dat před zneužitím, ochrana dat
před zničením, porušování autorských práv) a
omezení (zejména technická a technologická)
spojená s používáním výpočetní techniky

učivo
-Bezpečnost při práci s PC; prostředky zabezpečení
dat před zneužitím a ochrany dat před zničením

● používá počítač a jeho periferie (obsluhuje je,

detekuje chyby, vyměňuje spotřební materiál)

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

průřezová témata
Informační a komunikační technologie
Člověk a svět práce
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Textový editor

48
výsledky vzdělávání

● vytváří, upravuje a uchovává strukturované

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

● správně interpretuje získané informace a

výsledky jejich zpracování následně prezentuje
vhodným způsobem s ohledem na jejich další
uživatele

● využívá nápovědy a manuálu pro práci se

základním a aplikačním programovým vybavením
i běžným hardwarem

učivo
Textový editor – MS Word
-Prostředí textového editoru, zobrazení dokumentu
-Práce s dokumenty
-Typografická pravidla
-Tvorba textového dokumentu (formátování,
odrážky a číslování, tabulátory, styly znaku a
odstavce, záhlaví a zápatí, tabulky, grafické objekty)
-Hromadná korespondence
-Náhled před tiskem, tisk
-Závěrečná práce

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

● 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

● tvoří a upravuje
průřezová témata
Informační a komunikační technologie
Člověk a svět práce
Občan v demokratické společnosti
Prezentační program
výsledky vzdělávání

30

učivo
Prezentační program - MS PowerPoint
● je si vědom možností a výhod, ale i rizik
(zabezpečení dat před zneužitím, ochrana dat
-Pravidla tvorby prezentace
před zničením, porušování autorských práv) a
-Práce se soubory prezentace, nastavení prezentace
omezení (zejména technických a technologických) -Snímky a práce s nimi
spojených s používáním výpočetní techniky
-Tisk prezentace (možnosti)
-Samostatná práce
● správně interpretuje získané informace a
výsledky jejich zpracování následně prezentuje
vhodným způsobem s ohledem na jejich další
uživatele

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

● využívá nápovědy a manuálu pro práci se

základním a aplikačním programovým vybavením
i běžným hardwarem

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

● 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.)

● tvoří a upravuje
průřezová témata
Informační a komunikační technologie
Člověk a svět práce
Občan v demokratické společnosti

2. ročník - dotace: 2, povinný
Počítačové sítě

13
výsledky vzdělávání

● chápe specifika práce v síti (včetně rizik), využívá
jejích možností a pracuje s jejími prostředky

● komunikuje elektronickou poštou, ovládá i

zaslání přílohy, či naopak její přijetí a následné
otevření

● využívá další funkce poštovního klienta
(organizování, plánování…)

● ovládá další běžné prostředky online a offline

učivo
-Orientace v principech, možnostech a praktickém
využití počítačových sítí a sítí GSM
-Internet – struktura, fungování a přehled využití,
služby internetu, použití internetového prohlížeče,
práce s internetem
-Viry, spyware, malware
-Elektronická pošta – MS Outlook
-Zásady bezpečného využívání internetu
-Informační systémy používané v rezortu obrany

komunikace a výměny dat

● 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.)

● volí vhodné informační zdroje k vyhledávání

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

● získává a využívá informace z otevřených zdrojů,
zejména pak z celosvětové sítě Internet, ovládá
jejich vyhledávání, včetně použití filtrování

● orientuje se v získaných informacích, třídí je,

analyzuje, vyhodnocuje, provádí jejich výběr a
dále je zpracovává

● zaznamenává a uchovává textové, grafické i

numerické informace způsobem umožňujícím
jejich rychlé vyhledání a využití
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● uvědomuje si nutnost posouzení validity

informačních zdrojů a použití informací
relevantních pro potřeby řešení konkrétního
problému

● dokáže charakterizovat informační systémy
používané v rezortu obrany

průřezová témata
Informační a komunikační technologie
Člověk a svět práce
Tvorba www stránek
výsledky vzdělávání

20

● charakterizuje specifika práce v síti (včetně rizik),
využívá jejích možností a pracuje s jejími
prostředky

● ovládá další běžné prostředky online a offline
komunikace a výměny dat

● správně interpretuje získané informace a

výsledky jejich zpracování následně prezentuje
vhodným způsobem s ohledem na jejich další
uživatele

● orientuje se v získaných informacích, třídí je,

učivo
-Výhody publikování na internetových stránkách
-Zásady tvorby webu, struktura webu, autorské
právo
-Používání HTML (XHTML)
-Tvorba www stránek pomocí programu PSPad
(orientace v programu, tvorba nové stránky, vkládání
a formátování textu, vzhled stránky, hypertextové
odkazy, tabulky, práce s objekty, kaskádové styly,
publikování)
-Tvorba vlastních webových stránek samostatný
projekt

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

● tvoří a upravuje
průřezová témata
Informační a komunikační technologie
Člověk a svět práce
Občan v demokratické společnosti
Tabulkový procesor
výsledky vzdělávání

● 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)

● správně interpretuje získané informace a

výsledky jejich zpracování následně prezentuje
vhodným způsobem s ohledem na jejich další
uživatele

34
učivo
-Principy funkce a oblasti využívání tabulkových
procesorů, struktura tabulky
-Práce se sešity
-Druhy dat
-Práce s daty
-Práce s listy sešitu
-Formátování vzhledu tabulky
-Řazení dat v tabulce
-Vzorce (+-x/), adresace buněk
-Standardní chybová hlášení
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● uvědomuje si nutnost posouzení validity

informačních zdrojů a použití informací
relevantních pro potřeby řešení konkrétního
problému

-Základní funkce
-Grafy
-Nastavení tiskových výstupů
-Samostatná práce

● tvoří a upravuje
průřezová témata
Informační a komunikační technologie
Člověk a svět práce

3. ročník - dotace: 2, povinný
MS Word – pokročilejší funkce
výsledky vzdělávání

16
učivo

● vytváří, upravuje a uchovává strukturované

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

● správně interpretuje získané informace a

výsledky jejich zpracování následně prezentuje
vhodným způsobem s ohledem na jejich další
uživatele

-Editor rovnic
-Připomenutí typografických pravidel, práce s oddíly
dokumentu
-Obsah, rejstřík, osnova, seznamy
-Doplňkové funkce (záložky, hypertextové odkazy;
bibliografické odkazy a citace dokumentů)
-Samostatná práce

● správně interpretuje získané informace a

výsledky jejich zpracování následně prezentuje
vhodným způsobem s ohledem na jejich další
uživatele

● orientuje se v získaných informacích, třídí je,
analyzuje, vyhodnocuje, provádí jejich výběr a
dále je zpracovává
průřezová témata
Informační a komunikační technologie
Člověk a svět práce
Relační databáze
výsledky vzdělávání

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

● správně interpretuje získané informace a

výsledky jejich zpracování následně prezentuje
vhodným způsobem s ohledem na jejich další
uživatele

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

49
učivo
Databáze – MS Access
-Základní pojmy a principy z oblasti relačních
databází, oblasti použití
-Pracovní prostředí aplikace MS Access
-Návrh databáze - tabulky
-Formuláře
-Relace
-Dotazy
-Sestavy
-Tisk objektů databáze
-Samostatná práce - projekt
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průřezová témata
Informační a komunikační technologie
Člověk a svět práce

4. ročník - dotace: 3, povinný
MS Excel – pokročilejší funkce
výsledky vzdělávání

10

● 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)

● správně interpretuje získané informace a

učivo
-Ochrana buněk, listu, sešitu (zámek)
-Funkce – countif, countblank, rank, fce data a času
-Filtrování dat
-Kontingenční tabulka
-Vytvoření vlastní šablony
-Propojení programů MS Word – MS Excel

výsledky jejich zpracování následně prezentuje
vhodným způsobem s ohledem na jejich další
uživatele

● orientuje se v získaných informacích, třídí je,

analyzuje, vyhodnocuje, provádí jejich výběr a
dále je zpracovává
průřezová témata

Informační a komunikační technologie
Člověk a svět práce
Počítačová grafika, prezentace, multimédia
výsledky vzdělávání

●

●
●

●

30

učivo
Počítačová grafika – grafický editor Zoner Photo
zná základní typy grafických formátů, volí
Studio
odpovídající programové vybavení pro práci
-Základní
pojmy
s nimi a na základní úrovni grafiku
-Pořizování obrázků a fotografií, autorská práva
tvoří a upravuje
-Práce v rastrovém grafickém editoru Zoner Photo
Studio
má vytvořeny předpoklady učit se používat nové
-Základní
zásady správné úpravy grafických
aplikace, zejména za pomoci manuálu a
dokumentů
nápovědy, rozpoznává a využívá analogií ve
-Samostatná práce
funkcích a ve způsobu ovládání různých aplikací
MS Power Point – grafika v prezentaci
vytváří jednoduché multimediální dokumenty
-Nastavení efektů v prezentaci (pokročilejší funkce)
(tedy dokumenty, v nichž je spojena textová,
Samostatná práce - propojení grafického programu
zvuková a obrazová složka informace) v některém
pro úpravu fotografií a prezentačního programu
vhodném formátu (HTML dokument, dokument
textového procesoru, dokument vytvořený
specializovaným SW pro tvorbu prezentací, atp.)
průřezová témata

Informační a komunikační technologie
Člověk a svět práce
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Grafický program Inkscape
výsledky vzdělávání

20

● vysvětlí základní typy grafických formátů, volí

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

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

● tvoří a upravuje

učivo
-Základy práce v (vektorovém) kreslicím programu.
-Křivky
-Geometrické tvary
-Text
-Tabulky
-Úpravy objektů a efekty
-Export a import
-Samostatné práce. – tvorba loga, tvorba letáku.

průřezová témata
Informační a komunikační technologie
Člověk a svět práce
Opakování 1. - 4. roč.
výsledky vzdělávání

30
učivo

-MS Windows
-MS Word
pro řešení běžných konkrétních úkolů
-MS Excel
● vytváří jednoduché multimediální dokumenty
-MS Access
(tedy dokumenty, v nichž je spojena textová,
zvuková a obrazová složka informace) v některém -MS PowerPoint
-Internet
vhodném formátu (HTML dokument, dokument
-MS Outlook
textového procesoru, dokument vytvořený
specializovaným SW pro tvorbu prezentací, atp.) -PSPad
-Inkscape
● ovládá běžné práce s tabulkovým procesorem
-Základní pojmy informačních technologií
(editace, matematické operace, vestavěné a
-Bezpečnost v IT
vlastní funkce, vyhledávání, filtrování, třídění,
-Komplexní praktické příklady
tvorba grafu, databáze, kontingenční tabulky a
grafy, příprava pro tisk, tisk)

● vybírá a používá vhodné programové vybavení

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

● správně interpretuje získané informace a

výsledky jejich zpracování následně prezentuje
vhodným způsobem s ohledem na jejich další
uživatele

● uvědomuje si nutnost posouzení validity

informačních zdrojů a použití informací
relevantních pro potřeby řešení konkrétního
problému

● orientuje se v získaných informacích, třídí je,

analyzuje, vyhodnocuje, provádí jejich výběr a
dále je zpracovává

● 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
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před zničením, porušování autorských práv) a
omezení (zejména technických a technologických)
spojených s používáním výpočetní techniky;

● dokáže charakterizovat informační systémy
používané v rezortu obrany

průřezová témata
Informační a komunikační technologie
Člověk a svět práce
Občan v demokratické společnosti
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6.8. Ekonomické vzdělávání
Cílem obsahového okruhu je vybavit žáky základními znalostmi pro ekonomické chování jak v
profesním, tak osobním životě. Obsahový okruh není zpracován zvlášť pro jednotlivé obory vzdělání,
ale tak, aby byl využitelný pro všechny obory vzdělání. Výsledkem vzdělávání nejsou pouze znalosti, ale
hlavně praktické dovednosti žáků.
6.8.1. Základy ekonomie
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 a poskytnout základní finanční gramotnost. 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 daňového systému, 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

I

II

Dotace

2

1

povinný

povinný

Povinnost
(skupina)

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

3

výsledky vzdělávání

● používá a aplikuje základní ekonomické pojmy
● charakterizuje historii a vývoj ekonomického
myšlení
● charakterizuje teorii potřeb
● charakterizuje pojem životní úroveň

učivo

-

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

Hospodářský proces, jeho 4 fáze
výsledky vzdělávání

● charakterizuje čtyři fáze hospodářského procesu

3
učivo

- výroba a výrobní faktory
159

ŠVP – Vojenské lyceum

● charakterizuje výrobu a výrobní faktory
● umí zhodnotit dva různé typ spotřeby

- 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
● posoudí vliv cena na nabídku a poptávku

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
mechanismu
● srovná úlohu velkých a malých podniků
v ekonomice státu

učivo

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

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
výsledky vzdělávání

● rozlišuje a posoudí vhodné formy podnikání pro

5
učivo

- podnikání podle živnostenského zákona a

obor, vysvětlí hlavní znaky
zákona o obchodních korporacích
● orientuje se v právních formách podnikání a
- podnikání fyzických osob
dovede charakterizovat jejich základní znaky
- obchodní společnosti
● vysvětlí základní povinnosti podnikatele vůči státu - další formy podnikání
- posouzení vhodné formy podnikání
Podnikatelský záměr
výsledky vzdělávání

3
učivo

● vytvoří podnikatelský záměr a zakladatelský

- podnikatelský záměr - smysl a význam -

rozpočet
● charakterizuje podnikatelský záměr
● umí vyhodnotit podnikatelský záměr

struktura podnikatelského záměru
- zakladatelský rozpočet, zakladatelská rozvaha
- přehled o peněžních tocích
- analýza krátkého podnikatelského záměru
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Podnikání podle zákonných předpisů

3

výsledky vzdělávání

● orientuje se ve způsobech ukončení podnikání
● na příkladu popíše základní povinnosti
podnikatele vůči státu
● umí posoudit vhodné formy podnikání

učivo

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

Evropská unie

3
výsledky vzdělávání

● vysvětlí význam Evropské integrace
● zhodnotí ekonomický dopad členství v EU
● 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), podnikání v EU
- význam a role Evropské centrální banky
Bankovní systém

2
výsledky vzdělávání

● vystihne důležitou roli centrální banky
● dovede vyjmenovat a popsat základní bankovní
produkty
● umí zhodnotit význam bankovnictví pro
ekonomiku

učivo

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

Cenné papíry

2
výsledky vzdělávání

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

učivo

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

Podnik a jeho majetek
výsledky vzdělávání

● rozlišuje jednotlivé druhy majetku
● definuje dlouhodobý hmotný majetek a jeho části
● vysvětlí, co je to oběžný majetek a jak se člení
● vysvětlí zásady účetní a daňové evidence

6
učivo

- podnik, struktura majetku podniku
- dlouhodobý majetek
- oběžný majetek
- účetní evidence majetku - rozvaha
- struktura aktiv a pasiv podniku
161

ŠVP – Vojenské lyceum

- vedení daňové evidence
Výsledek hospodaření podniku

5

výsledky vzdělávání

● umí celkově zhodnotit výsledek hospodaření firmy
● rozliší jednotlivé druhy nákladů a výnosů
● vypočítá výsledek hospodaření
● rozliší Hrubý, čistý, účetní, daňový, disponibilní HV

učivo

- náklady podniku, jednotlivé druhy
- výnosy podniku, jednotlivé druhy
- výpočty výsledku hospodaření podniku
- vztah nákladů a výnosů, aktiv a pasiv

Druhy škod

2
výsledky vzdělávání

● zná, co musí obsahovat pracovní smlouva
● na příkladech vysvětlí jaká je odpovědnost
zaměstnance a zaměstnavatele 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, BOZP

Jednoduché kalkulace ceny

5

výsledky vzdělávání

● vysvětlí, proč se tvoří kalkulace, co firmě
umožňují, řeší jednoduché kalkulace ceny
● zná strukturu kalkulačního vzorce obsahující
náklady, zisk i DPH

učivo

- jednoduché kalkulace ceny
- příklady využití kalkulačního vzorce
- výpočty s využitím nákladů, výnosů

Marketing

5
výsledky vzdělávání

● vysvětlí, co je marketingová strategie
● zpracuje jednoduchý průzkum trhu
● na příkladu ukáže použití nástrojů marketingu v
okolí

učivo

- podstata marketingu
- průzkum trhu
- produkt, distribuce, cena, propagace
- životní cyklus výrobku a jeho stadia

Management

3
výsledky vzdělávání

● popíše základní zásady řízení
● vysvětlí tři úrovně managementu
● popíše hlavní manažerské činnosti
● popíše styly práce manažera
● zhodnotí využití motivačních nástrojů v oboru
● incentivy

učivo

- vymezení managementu
- úrovně řízení
- manažerské činnosti - rozhodování, plánování,
vedení, organizování, komunikace, kontrola
- styly řídící práce manažera

Mzdy, mzdové výpočty

6

výsledky vzdělávání

● orientuje se v zákonné úpravě mezd
● vypočítá čistou mzdu
● vypočte sociální a zdravotní pojištění

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
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Inflace a devalvace

2

výsledky vzdělávání

učivo

● vysvětlí podstatu inflace a její důsledky na finanční situaci obyvatel
● na příkladu ukáže jak se bránit jejím nepříznivým důsledkům
-

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

2. ročník - dotace: 1, povinný
Daňová soustava

5

výsledky vzdělávání

učivo

● charakterizuje jednotlivé daně a vysvětlí

- přímé daně - daň z příjmů, majetkové daně -

jejich význam pro stát,
● provede jednoduchý výpočet daní
● vyhotoví daňové přiznání k dani z příjmu
fyzických osob
● provede jednoduchý výpočet zdravotního a
sociálního pojištění
● vyhotoví a zkontroluje daňový doklad

nepřímé daně - DPH, spotřební daně
- registrace k daním

- výpočet daní
- daňové přiznání
- daňové a účetní doklady

Peníze

3
výsledky vzdělávání

● orientuje se v platebním styku a smění peníze
podle kurzovního lístku
● vysvětlí, co jsou kreditní a debetní karty a
jejich klady a zápory
● charakterizuje platební nástroje a smění
peníze dle kurzovního lístku

učivo

-

základní vlastnosti peněz
funkce peněz
peníze, hotovostní a bezhotovostní platební styk
výměna peněz podle kurzovního lístku
úroková míra, úrokování
úvěrové produkty

Základy finanční analýzy
výsledky vzdělávání

● chápe a vysvětlí význam a smysl finanční
analýzy
● umí vysvětlit ekonomický smysl různých
druhů rentability
● umí zhodnotit význam doby obratu zásob

5
učivo

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

Finanční trh

4
výsledky vzdělávání

● vysvětlí rozdíl mezi kapitálovým a peněžním
trhem

● charakterizuje cenné papíry
● charakterizuje jednotlivé druhy úvěrů a jejich
zajištění
● vysvětlí úrokovou sazbu a RPSN

učivo

- charakteristika finančního trhu - subjekty
- kapitálový a peněžní trh, cenné papíry
- úvěrové produkty
- rendita
- úrokové sazby
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● vysvětlí způsoby stanovení úrokových sazeb a
rozdíl mezi úrokovou sazbou a RPSN a
vyhledá aktuální výši úrokových sazeb na trhu
● orientuje se v produktech pojišťovacího trhu
a vybere nejvýhodnější pojistný produkt s
ohledem na své potřeby

- rozdíl mezi úrokovou mírou, sazbou a RPSN
- pojištění, pojistné produkty
- stanovení pojistného

Národní hospodářství
výsledky vzdělávání

● zná výpočet hrubého domácího produktu
výdajovou metodou
● vysvětlí význam ukazatelů vývoje NH
● vysvětlí rozdíl mezi HDP a hrubým národním
produktem

7
učivo

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

Nezaměstnanost
výsledky vzdělávání

● objasní příčiny nezaměstnanosti
● zná způsob výpočtu míry nezaměstnanosti

3
učivo

- charakteristika nezaměstnanosti příčiny
nezaměstnanosti druhy nezaměstnanosti, míra
nezaměstnanosti

Platební bilance, státní rozpočet
výsledky vzdělávání

● umí popsat strukturu platební bilance státu
● vysvětlí úlohu státního rozpočtu v národním

3
učivo

- podstata platební bilance státu
- podstata státního rozpočtu

hospodářství
Evropská unie

3
výsledky vzdělávání

● charakterizuje historii EU
● zhodnotí dopad členství v 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
Odborné vzdělávání je koncipováno do tří rovin. Jednu tvoří povinné předměty z oblasti grafické
komunikace a průmyslového designu, tj. deskriptivní geometrie, technické kreslení, CAD systémy.
Druhou rovinu naplňují povinní předměty odborného vojenského vzdělávání, tj. vojenská profesní
příprava a vojenská výzbroj. Třetí rovina předmětů je výběrová – žáci si vybírají ze dvou nabízených
modulů, a to modulu vojensko-logistického a modulu vojensko-technického. Praktická cvičení se
realizuje formou cvičení ve škole nebo ve spolupráci s vojenskými útvary AČR.
6.9.1. Technické kreslení
Obsahem předmětu jsou základy rýsování a technického kreslení. Úvodní témata jsou věnována
nácviku kreslení a napojování čar, základům zobrazování a normalizaci v technickém kreslení.
Seznámení se základními normami. V další části je osvojení zásad promítání a rozvíjení prostorové
představivosti a získání základních znalostí problematiky technické dokumentace ve strojírenství.
Na ně navazuje problematika kreslení stavebních, strojnických a elektrotechnických výkresu podle
platných norem a dále kreslení grafů, diagramů pro výpočty a kinematická schémata. Rozdělení
tematických celků.
1. Úvod do grafické komunikace
2. Pomůcky pro technické kreslení a jejich použití
3. Normalizace v technickém kreslení
4. Technická dokumentace
5. Základy zobrazování na technických výkresech
6. Strojnické kreslení
7. Kreslení ve stavebnictví
8. Elektrotechnické kreslení
9. Pomocné grafické podklady
Učební plán předmětu
Ročník

I

Dotace

1

Povinnost

povinný

(skupina)

1. ročník - dotace: 1, povinný
Úvod do grafické komunikace
výsledky vzdělávání

● zobrazuje ve třech hlavních průmětech
jednoduchá i složená geometrická tělesa

1
učivo

- Historický nástin grafické komunikace
- Význam grafické komunikace pro technickou praxi.
Požadavky kladené na práci v TK.
průřezová témata

Informační a komunikační technologie
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Pomůcky pro TK a jejich použití
výsledky vzdělávání

2
učivo

● dodržuje ve výkresové dokumentaci pravidla
normalizace a standardizace, používá
normalizované písmo, různé druhy čar a zásady
pro jejich uplatnění

- Zásady pro kreslení od ruky a s použitím pomůcek
- Kreslení a napojování čar, oblouků
- Základní geometrické konstrukce

průřezová témata
Člověk a svět práce
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

3
učivo

- Význam normalizace, druhy norem
- Formáty výkresů, skládání výkresů
- Druhy čar a jejich použití
- Měřítka zobrazení
- Písmo pro technické výkresy
- Druhy výkresů, rozmnožování
- výkresů, reprografie

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

5
výsledky vzdělávání

učivo

● dodržuje ve výkresové dokumentaci pravidla

normalizace a standardizace, používá
normalizované písmo, různé druhy čar a zásady
pro jejich uplatnění

- Základní pojmy
- Pravidla kótování geometrických a
- konstrukčních prvků součástí

● uplatňuje zásady zobrazování a kótování v
technických výkresech dle platných norem,
rozlišuje zvláštnosti strojírenských a stavebních
výkresů
průřezová témata
Člověk a svět práce
Základy zobrazování na techn. výkresech
výsledky vzdělávání

● zobrazuje ve třech hlavních průmětech
jednoduchá i složená geometrická tělesa

5
učivo

-

Způsoby zobrazování
Pravoúhlé promítání na několik průměten
Zobrazování základních geometrických těles
Doplňování chybějících průmětů těles
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průřezová témata
Informační a komunikační technologie
Člověk a svět práce
Strojnické kreslení
výsledky vzdělávání

13
učivo

● uplatňuje zásady zobrazování a kótování v

technických výkresech dle platných norem,
rozlišuje zvláštnosti strojírenských a stavebních
výkresů

● vytvoří výkres strojní součásti a jednoduchého
sestavení

● zobrazí strojní součásti v řezu a nakreslí jejich
průřezy

● rozlišuje druhy uložení a zásady tolerování

-

Šroubové spoje
Čepy, kolíky, závlačky, pojistné a stavěcí kroužky
Pera a klíny
Hřídele
Hřídelové spojky
Ložiska a těsnění
Mechanické převody
Svarové spoje
Pájené a lepené spoje
Nýtované spoje

rozměrů
průřezová témata
Informační a komunikační technologie
Člověk a životní prostředí
Výkresy ve stavebnictví
výsledky vzdělávání

2
učivo

● uplatňuje zásady zobrazování a kótování v

technických výkresech dle platných norem,
rozlišuje zvláštnosti strojírenských a stavebních
výkresů

- Základní charakteristika stavebních výkresů, hlavní
zásady pro kreslení stavebních výkresů
- Kótování výkresů stavebních objektů

● aplikuje pravidla pro kreslení a kótování
stavebních výkresů
průřezová témata
Člověk a životní prostředí
Člověk a svět práce
Elektrotechnické kreslení
výsledky vzdělávání
● uplatňuje zásady pro kreslení elektrotechnických
značek a schémat elektrotechnických obvodů

2
učivo

- Mezinárodní technická normalizace v

elektrotechnice
- Schematické zobrazování
- elektrotechnických komponentů
- Označování na schématech a výrobcích

průřezová témata
Člověk a svět práce
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Moderní směry tvorby a zpracování technické
dokumentace
výsledky vzdělávání
● dodržuje ve výkresové dokumentaci pravidla
normalizace a standardizace, používá
normalizované písmo, různé druhy čar a zásady
pro jejich uplatnění

1
učivo

- Modernizace tvorby technické dokumentace
- počítačová grafika
- automatické kreslící zařízení

průřezová témata
Člověk a svět práce

6.9.2. Deskriptivní geometrie
Deskriptivní geometrie je rozdělena do jedenácti celků, které na sebe navazují. Učivo je řazeno
do tematických celků od jednodušších k složitějším. Získané vědomosti a dovednosti se navzájem
doplňují a prohlubují s poznatky z matematiky, výpočetní techniky, především CAD systému
a technického kreslení.
Celý rozsah látky je rozložen do druhého a třetího ročníku.
V druhém ročníku v první kapitole se žák seznámí s deskriptivní geometrií jako vědou a její historií.
V další kapitole se naučí základní stereometrické věty, řezy hranatých těles-polohové a konstrukční
úlohy geometrických útvarů v prostoru- a principy a druhy promítání. Ve čtvrté kapitole se bude
věnovat základním vlastnostem kolmého (pravoúhlého) promítání na jednu vodorovnou průmětnu.
Stěžejní částí je pravoúhlé promítání na dvě navzájem kolmé průmětny (tzv. Mongeovo promítání).
Pátá kapitola je zaměřena na zobrazení bodu, přímky, rovin a na řešení polohových a metrických úloh
v Mongeově promítání. Šestá kapitola obsahuje již složitější konstrukce Mongeova promítání například
sestrojení průmětů rovinných útvarů jejich sklápění a otáčení s využitím afinity pro určení skutečné
velikosti obrazce.
Třetí ročník pokračuje v Mongeově promítání a obsahuje již složitější konstrukce promítání například
sestrojení průmětů hranatých těles v obecné poloze, sestrojení řezu hranatých těles rovinou a jejich
sítě. Sedmá kapitola řeší základní vlastosti válce a kužele začíná konstrukcí kuželoseček a to elipsou.
V další osmé kapitole řeší vlastnosti a řezy kulové plochy. V deváté kapitole se zabývá dalšími
kuželosečkami a to hyperbolou a parabolou. Desátá kapitola je zaměřena na řešení průniků hranatých
a rotačních tětes. V jedenácté kapitole se seznámí žáci s další zobrazovací metodou a to pravoúhlou
axonometrií.
Učební plán předmětu
Ročník

II

III

Dotace

2

2

povinný

povinný

Povinnost
(skupina)
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2. ročník - dotace: 2, povinný
Úvod do deskriptivní geometrie
výsledky vzdělávání

1
učivo

● disponuje přesnými představami o vztazích útvarů - Vývoj, úloha a význam DG
v prostoru, dovede je vyvodit a odůvodnit
- Metoda a organizace práce v předmětu
Základní vlastnosti promítání
výsledky vzdělávání

● disponuje

přesnými
představami o
vztazích útvarů v prostoru, dovede je vyvodit a
odůvodnit

● užívá hlavní promítací metody při řešení úloh

11
učivo

- Základní stereometrické věty
- Řezy hranatých těles -řešení polohových a
konstrukčních úloh
- Principy a druhy promítání

● zobrazí konkrétní úlohu v daném promítání
Kotované promítání

12

výsledky vzdělávání
● zobrazí konkrétní

úlohu v daném promítání

učivo

- určení bodu, souřadnice, přímky a roviny
- sklápění přímky a promítací roviny do průmětny
- hlavní a spádové přímky
- otáčení roviny, rovinného útvaru do průmětny

Pravoúhlé promítání na dvě průmětny
výsledky vzdělávání

● disponuje

přesnými
představami o
vztazích útvarů v prostoru, dovede je vyvodit a
odůvodnit

● užívá hlavní promítací metody při řešení úloh
● zobrazí konkrétní úlohu v daném promítání

23
učivo

- Popis zobrazovací metody, sdružení průměten
- Promítání bodů a přímek, úsečka
- přímka ve zvláštních polohách k průmětnám nebo
-

-

Průměty rovinných útvarů
výsledky vzdělávání

● disponuje

přesnými
představami o
vztazích útvarů v prostoru, dovede je vyvodit a
odůvodnit

k ose x
dvě přímky
Průměty roviny (bod, přímka a obrazec v rovině,
konstrukce roviny, stopy roviny, hlavní a spádové
přímky, odchylka roviny od průměten,
zvláštní polohy rovin
Dvě různoběžné roviny, průsečnice dvou rovin
Rovnoběžné roviny
Přímka a rovina (průsečík přímky s rovinou,
záseky trojúhelníků, přímka rovnoběžná s rovinou,
přímka kolmá k rovině, rovina kolmá k přímce,
úlohy na vzdálenost
20
učivo

● - Sklápění a otáčení
-úhel různoběžek, skutečná velikost obrazce

● - Otáčení rovinných útvarů. Afinita
-vlastnosti afinity, určení skutečné velikosti obrazce
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● užívá hlavní promítací metody při řešení úlo
● zobrazí konkrétní úlohu v daném promítání

-mnohoúhelník v obecné poloze
-transformace průmětny
-úhel dvou přímek, úhel přímky s rovinou, úhel
dvou rovin

3. ročník - dotace: 2, povinný
Průměty hranatých těles

18

výsledky vzdělávání

učivo

● aplikuje teoretické poznatky při prostorovém

- Hranol n-boký (řez hranolu rovinou, průsečík

● provádí rekonstrukci představy útvaru v prostoru

přímky s hranolem)
- Jehlan (řez jehlanu rovinou, průsečík přímky
s jehlanem)
- Sítě hranatých těles

řešení teoretických i praktických úloh
podle jeho obrazů

Základní vlastnosti válce a kužele
výsledky vzdělávání

● aplikuje teoretické poznatky při prostorovém
řešení teoretických i praktických úloh

● aplikuje základní konstrukce křivek a jejich tečen
odvozené z definic křivek, ohniskových vlastností
apod.

15
učivo

- Ohnisková definice elipsy
- Tečna elipsy. Fokální vlastnosti
- Pravoúhlý průmět kružnice
- Rotační válec a jeho síť
- Řez válce rovinou.
- Quételetova Dandelinova věta
- Rotační kužel a jeho síť
- Eliptický řez kužele

Kulová plocha

5
výsledky vzdělávání

● aplikuje teoretické poznatky při prostorovém
řešení teoretických i praktických úloh

učivo

- Kulová plocha

● aplikuje základní konstrukce křivek a jejich tečen
odvozené z definic křivek, ohniskových vlastností
apod.
Parabolický a hyperbolický řez na kuželi
výsledky vzdělávání

● aplikuje teoretické poznatky při prostorovém
řešení teoretických i praktických úloh

● aplikuje základní konstrukce křivek a jejich tečen

10
učivo

- Hyperbola
- Parabola
- Parabolický a hyperbolický řez

odvozené z definic křivek, ohniskových vlastností
apod.
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Průniky těles

5
výsledky vzdělávání

učivo

● aplikuje teoretické poznatky při prostorovém
řešení teoretických i praktických úloh
Pravoúhlá axonometrie
výsledky vzdělávání
● aplikuje teoretické poznatky při prostorovém
řešení teoretických i praktických úloh

- Průniky hranatých těles
- Průniky hranatých a rotačních těles
- Průniky rotačních těles
8

- učivo
- Základní úvahy
- Otáčení pomocných průměten. Zobrazení bodu
- Základní úlohy o přímkách a rovinách
- Axonometrický průmět přímky, roviny
- Průsečnice rovin
- Průsečík přímky s rovinou
- Obrazec v rovině

Technické křivky
výsledky vzdělávání

4
učivo

● aplikuje teoretické poznatky při prostorovém
řešení teoretických i praktických úloh

- Technické křivky

● vysvětlí příklady užití křivek v technické praxi
● aplikuje základní konstrukce křivek a jejich tečen
odvozené z definic křivek, ohniskových vlastností
apod.
● ovládá principy konstrukce grafického řešení
průřezová témata
Informační a komunikační technologie
Člověk a svět práce

6.9.3. CAD
Obsahový okruh zahrnuje poznatky z oborů deskriptivní geometrie, technické kreslení, CAD systémy
a průmyslový design. Disciplíny grafické komunikace jsou si velmi blízké, protože rozvíjejí prostorovou
představivost a přispívají k rozvoji technického myšlení.
Část okruhu zaměřená na deskriptivní geometrii seznamuje žáky s různými zobrazovacími metodami
a jejich užitím při řešení úloh prostorové geometrie. Pomocí těchto metod řeší konstrukční úlohy
prostorové geometrie, zobrazují technické objekty a konstruují křivky užívané v technické praxi.
Vytvářejí si asociace mezi skutečným tvarem objektu a jeho zobrazením. Důraz je kladen na zvládnutí
Mongeova promítání a pravoúhlé axonometrie, zejména při řešení úloh majících význam
pro technickou praxi.
V další části okruhu se žáci učí číst a zároveň kreslit technické výkresy z oblasti strojírenství,
elektrotechniky a stavebnictví podle platných norem s využitím jak moderních, tak klasických
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prostředků pro grafickou komunikaci. Žáci získávají dovednosti modelovat ve 3D (i parametricky),
vizualizovat a tvořit technickou dokumentaci z 3D modelu, osvojí si tvorbu a používání knihoven,
grafických i faktografických bází.
Okruh zahrnuje i obecnou problematiku průmyslového designu a vytváří předpoklady pro chápání
průmyslových výrobků z hlediska vztahu funkčnosti, tvaru i jejich estetického výrazu. Problematika této
části okruhu má návaznost na poznatky získané v části technické kreslení a deskriptivní geometrie a
vytváří předpoklady pro využívání počítačových programů.
Učební plán předmětu
Ročník

III

IV

Dotace

2

2

povinný

povinný

Povinnost
(skupina)

3. ročník - dotace: 2, povinný
Úvod do problematiky CAD systémů
výsledky vzdělávání
● orientuje se v základních pojmech CAD systémů

4
učivo

-

Technická příprava výroby
Rozdělení CAD systémů
Vztah mezi kreslením a modelováním
Pojem CAD
Technické prostředky pro CAD systémy
Principy grafického zobrazení
Princip parametrického modelování
průřezová témata

Informační a komunikační technologie
Uživatelské prostředí a nastavení systému

4

výsledky vzdělávání
● zná uživatelské prostředí programu a jeho
nastavení

učivo

-

Prostředí a ovládání systému
Panely s nástroji
Možnosti systému
Strom historie; Property Manager;
Configuration Manager
Potvrzovací roh
Nový dokument, přípony souborů
Otevření dokumentu
Šablony dokumentů

Základy 2D kreslení
výsledky vzdělávání

● ovládá principy 2D konstrukce, tvorba skici

20
učivo

- Volba roviny
- Tvorba nové 2D skici
- Výběr entit
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● aplikuje základní konstrukce křivek a jejich tečen
odvozené z definic křivek, ohniskových vlastností
apod.

- Popis vybraných skicovacích funkcí (zrcadlení,
-

zkosení, zaoblení)
Rozdělení a oříznutí entity
Kótování – inteligentní kóta - přehled kót
Vztahy ve skicách a stav geometrie
Automatické vztahy
Vztahy zadávané manuálně
Úpravy a odvození skic
Ukončit a upravit skicu

Tvorba 3D objektů
výsledky vzdělávání

34
učivo

● ovládá principy konstrukce grafického řešení

- Tvorba základních těles, tvorba vysunutím, rotací a
tažením uzavřeného profilu
- Definice náčrtu, parametrizace a přiřazení vazeb,
vytvoření modelu, úprava modelu

● modeluje základní tvary a proporce jednoduchých
předmětů

● zobrazuje ve třech hlavních průmětech jednoduchá
i složená geometrická tělesa
Referenční geometrie
výsledky vzdělávání
● ovládá tvorbu os, rovin, souřadných systémů a
referenčních bodů

3
učivo

- Příkazy referenční geometrie
- Tvorba rovin
- Osa

4. ročník - dotace: 2, povinný
Opakování učiva 3. ročníku
výsledky vzdělávání

● provádí rekonstrukci představy útvaru v prostoru

4
učivo

- Tvorba těles za pomoci základních modelačních
nástrojů (prvků).

podle jeho obrazů

● zobrazuje ve třech hlavních průmětech
jednoduchá i složená geometrická tělesa

● zobrazí strojní součásti v řezu a nakreslí jejich
průřezy

Pokročilé metody modelování
výsledky vzdělávání

10
Učivo

● umí modelovat jednoduchá tělesa a modifikovat je - Přidání tažením po křivce, odebrání tažením po
● používá knihovny
● provádí rekonstrukci představy útvaru v prostoru
podle jeho obrazů

● zobrazuje ve třech hlavních průmětech

jednoduchá i složená geometrická tělesa

-

křivce
Přidání spojením profilů
Žebra, skořepina
Průvodce dírami
Lineární a kruhové pole, zrcadlení
Kombinace těl
Rovnice a konfigurace
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● zobrazí strojní součásti v řezu a nakreslí jejich
průřezy

● zná principy vizualizace dat, principy práce v

konkrétních CAD systémech a umí je aplikovat v
dalších CAD systémech

● ovládá tvorbu os, rovin, souřadných systémů a
referenčních bodů

Plochy a povrchy
výsledky vzdělávání

● Ovládá práci se základními nástroji pro tvorbu
plochy

● Umí vytvořit složitější povrch ze skupiny ploch

6
učivo

- Rovinný, vysunutý a tažený povrch
- Povrch spojený z profilů
- Záplata

Sestavy

14
výsledky vzdělávání

● umí modelovat jednoduchá tělesa a modifikovat
je, vytvořit sestavu

● používá knihovny
● provádí rekonstrukci představy útvaru v prostoru
podle jeho obrazů

učivo

- Tvorba sestavy
- Vkládání dílu do sestavy
- Vazby sestavy
- Simulace pohybu
- Rozložený pohled

● zobrazuje ve třech hlavních průmětech

jednoduchá i složená geometrická tělesa

● ovládá tvorbu os, rovin, souřadných systémů a
referenčních bodů

● umí modelovat jednoduchá tělesa a modifikovat
je, vytvořit sestavu
Editace 3D objektů
výsledky vzdělávání

● zná principy vizualizace dat, principy práce v

konkrétních CAD systémech a umí je aplikovat v
dalších CAD systémech

2
učivo

- Úprava skicovací roviny
- Volba materiálu, uživatelské vlastnosti
- Zaoblení, zkosení, úkos

● provádí rekonstrukci představy útvaru v prostoru
podle jeho obrazů

● zobrazuje ve třech hlavních průmětech

jednoduchá i složená geometrická tělesa
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Výkresy

14
výsledky vzdělávání

● využívá CAD systémů při tvorbě technické

dokumentace, umí vytvořit 2D technickou
dokumentaci ve svém oboru

● vytváří výkresovou dokumentaci jednotlivých
modelů a sestav a umí je prezentovat

● dodržuje ve výkresové dokumentaci pravidla

učivo

-

Tvorba výkresové dokumentace
Formáty výkresů
Výkresy dílů
Výkresy sestav
Poziční čísla a kusovník
Tisk výkresů

normalizace a standardizace, používá
normalizované písmo, různé druhy čar a zásady
pro jejich uplatnění

● zobrazuje ve třech hlavních průmětech
jednoduchá i složená geometrická tělesa

● vytvoří výkres strojní součásti a jednoduchého
sestavení

● zobrazí strojní součásti v řezu a nakreslí jejich
průřezy

● využívá CAD systémů při tvorbě technické

dokumentace, umí vytvořit 2D technickou
dokumentaci ve svém oboru

● vytváří tiskové výstupy a přenosy dat mezi
aplikacemi
Pokročilé možnosti programu
výsledky vzdělávání

● zná principy simulace a analýzy jednouchých
těles

● zná principy vizualizace a renderování dat
● umí vytvořit formu jednoduchého tělesa

8
Učivo

-

Simulace a analýza dat
Vizualizace a referování dat ve PhotoView
Základní nástroje pro práci s plechy
Základní nástroje pro zaformování tělesa

● vytváří základní plechové díly

6.9.4. Vojenská profesní příprava
Tato oblast vzdělávání zahrnuje vzdělávání k získání základních vojenských znalostí a dovedností
nezbytných k výkonu služby vojáka z povolání. Cílem vojenského odborného vzdělávání je poskytnout
žákům základní poznatky, dovednosti a návyky z oblasti ženijní, střelecké, topografické, taktické,
pořadové, všeobecné a zdravotnické přípravy s ohledem na aktuální potřeby ozbrojených sil.
Vzdělávání v obsahovém okruhu směřuje také k osvojení takové úrovně kompetencí v oblasti
poskytování první pomoci, která odpovídá základnímu zdravotnickému kurzu poskytovanému Fakultou
vojenského zdravotnictví Univerzity obrany.
Problematika tohoto okruhu vzdělávání má návaznost na poznatky získané
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Výuka vojenské profesní přípravy je rozdělena vzhledem k náročnosti a obsahu výuky a výcviku
do dvou částí: teoretické a praktické.
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 odborné
výcviky, stáže a výcvik u vojsk a kurzů první pomoci.
Učební plán předmětu
Ročník

I

II

III

IV

Dotace

2

3

3

1

povinný

povinný

povinný

povinný

Povinnost
(skupina)
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Průřezová témata
Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT:
Člověk a životní prostředí.
Informační a komunikační technologie.
1. ročník - dotace: 2, povinný
Zdravotnická příprava
výsledky vzdělávání

1
učivo

● poskytne první pomoc na cvičišti a v boji;
● vyjmenuje rizika a možnosti poranění při
hromadném zasažení obyvatel nebo jednotek;

-

Přeprava raněného.
Výroba improvizovaných nosítek.
Používání škrtidel, úlevové polohy.
První pomoc.
Úrazy a náhlé zdravotní příhody.
Stavy bezprostředně ohrožující život.

průřezová témata
Člověk a životní prostředí
Základní řády, pořadová a chemická příprava
výsledky vzdělávání

● popíše organizaci jednotek do úrovně praporu

3
učivo
- Zákl - 1

včetně;

● vysvětlí zásady vojenské výchovy a výcviku a

- Zákl – 1, 2 a 3

dokáže jejich formy a metody používat při výcviku
- Zákl – 1, 2 a 3
na stupni četa včetně bezpečnostních opatření;

● dodržuje normy vojenské služby, vojenského
chování, jednání a vystupování;

● používá prostředky individuální ochrany

- Individuální ochrana jednotlivce, vlastnosti terénu
k ochraně zdraví, využívání bojové techniky před
chemickým napadením.

jednotlivce, dovede využívat ochranných
vlastností terénu a bojové techniky;
průřezová témata
Člověk a životní prostředí
Střelecká příprava
výsledky vzdělávání

● dodržuje pravidla střelby a bezpečné manipulace
se zbraní;

● popíše organizaci a řízení palby z ručních a
lafetovaných zbraní roty, jejich údržbu, ukládání,
základní opravy a bezpečnostní opatření při práci
se zbraněmi a municí;

● popíše rozdělení ručních zbraní podle druhu;

17
učivo
- Bezpečnostní pravidla při manipulaci se zbraní.
- Nauka o malorážkových zbraních
- Základy střelby-pravidla střelby, zásady
ošetřování zbraní.
- Nácvik střelby ze vzduchové a malorážkové pušky
v kleče, vleže, ve stoje.
- Základy balistiky
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- Imitační materiál AČR

● vyjmenuje výzbroj jednotek a rozdělení munice;

průřezová témata
Člověk a životní prostředí
Komunikační a informační podpora
výsledky vzdělávání

6
učivo

 zná zásady provozu na spojovacích prostředcích;

- Morseova abeceda, hláskovací tabulka NATO
- Spojovací prostředky RF-13, vedení hovorů na

 zná obsah spojovacích prostředků;

pojítkách.
průřezová témata

Informační a komunikační technologie
Topografická příprava
výsledky vzdělávání

13
učivo

-

 zná zásady pro práci s mapou a dovede je

Mapa a její měřítko.
prakticky použít;
Základní topografické značky.
Určování světových stran podle přírodních úkazů.
 zná zásady orientace v terénu a dovede je
Určování světových stran podle buzoly.
prakticky použít;
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;

14
učivo

-

Základní tábornické dovednosti.
Stavba přístřešků, stanů.
Druhy ohňů.
Příprava stravy v přírodě.
Základní práce s lanem.
 prokáže znalost ze základů vojenského lezení;
Druhy uzlů a sebejištění.
Základy lezeckých dovedností.
průřezová témata
Člověk a životní prostředí
Překonávání překážek
výsledky vzdělávání

 uplatňuje zásady první pomoci;
 uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových
aktivitách;

 dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost a

2
učivo

- Prosté skoky, přeskoky přes překážku- Skoky do

hloubky ze stoje, seskakování do zákopu a
vyskakování z něj - Prolézání a podlézání, šplhání.
- Nácvik překonávání překážek na překážkové
dráze.

vytrvalost;
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průřezová témata
Člověk a životní prostředí
Přesuny

7
výsledky vzdělávání

 uplatňuje

učivo

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

5
učivo

 dokáže používat základní taktické dovednosti
vojáka;

 charakterizuje předurčení jednotek druhů vojsk a

- Povinnosti vojáka k boji.
- Smluvené signály
- Signály pro velení.

zásady součinnosti mezi nimi;

 zná způsoby komunikace v jednotce;
Praxe
výsledky vzdělávání

učivo

 uplatňuje zásady bezpečné manipulace se zbraní; - Odborný výcvik v trvání 2 týdnů: adaptační proces.
- Vševojsková příprava 2 týdny.
 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
prakticky použít;

 prokáže znalost ze základů přežití v přírodě;
 uplatňuje zásady první pomoci;
 uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových
aktivitách;
průřezová témata
Člověk a životní prostředí

179

ŠVP – Vojenské lyceum

2. ročník - dotace: 3, povinný
Zdravotnická příprava
výsledky vzdělávání

3
učivo

- Výroba improvizovaných prostředků, přeprava

 poskytne první pomoc na cvičišti a v boji;
 vyjmenuje rizika a možnosti poranění při

raněného.
- Přeprava zraněného.
hromadném zasažení obyvatel nebo jednotek;
- Poskytování první pomoci.
- Úrazy a náhlé zdravotní příhody.
- Stavy bezprostředně ohrožující život.
průřezová témata

Člověk a životní prostředí
Základní řády, pořadová a chemická příprava
výsledky vzdělávání

 popíše organizaci jednotek do úrovně praporu

2
učivo
- Zákl – 1

včetně;

 dodržuje normy vojenské služby, vojenského
chování, jednání a vystupování;

- Zákl – 1, 2 a 3
- Individuální ochrana jednotlivce, vlastnosti terénu

 používá prostředky individuální ochrany

k ochraně zdraví, využívání bojové techniky před
chemickým napadením.

jednotlivce, dovede využívat ochranných
vlastností terénu a bojové techniky;

průřezová témata
Člověk a životní prostředí
Komunikační a informační podpora
výsledky vzdělávání

2
učivo

- Morseova abeceda, hláskovací tabulka NATO.
- Spojovací prostředky RF-13, vedení hovorů na

 zná zásady provozu na spojovacích
prostředcích;

pojítkách.
průřezová témata
Informační a komunikační technologie
Taktická příprava
výsledky vzdělávání

 dokáže používat základní taktické dovednosti
vojáka;

 charakterizuje předurčení jednotek druhů vojsk
a zásady součinnosti mezi nimi;

 dokáže řešit na mapě úkoly družstva v boji a
zpracovat předepsané bojové dokumenty;

 popíše cíle a úkoly ženijního zabezpečení boje a

27
učivo

-

Příprava vojáka k boji.
Budování paleb. Stanovišť.
Činnost pozorovatele a spojky.
Maskování.
Činnost vojáka za útoku a v obraně.
Maskování.
Maskování jednotlivce.
Maskování techniky.

hlavní způsoby jejich plnění, použití ženijní
munice k budování ochranných staveb;
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 organizuje maskování, budování ochranných
staveb, zřizování a udržování zátarasů;

 používá předepsané a improvizované maskovací
prostředky;
Střelecká příprava
výsledky vzdělávání

16
učivo

- Manipulace se zbraněmi.
- Střelba z malorážových zbraní.

 dodržuje pravidla střelby a bezpečné
manipulace se zbraní;

 popíše organizaci a řízení palby z ručních a
lafetovaných zbraní roty, jejich údržbu,
ukládání, základní opravy a bezpečnostní
opatření při práci se zbraněmi a municí;

 popíše rozdělení ručních zbraní podle druhu;
 vyjmenuje výzbroj jednotek a rozdělení munice;
průřezová témata
Člověk a životní prostředí
Topografická příprava
výsledky vzdělávání

3
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
Překonávání překážek

2

výsledky vzdělávání

učivo

 uplatňuje zásady bezpečnosti pohybových

- Nácvik překonávání překážek na překážkové
dráze.

aktivitách;

 dovede rozvíjet svalovou sílu a vytrvalost;
průřezová témata
Člověk a životní prostředí
Přežití v tísni

18
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
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Zrychlené přesuny

6

výsledky vzdělávání

učivo

 uplatňuje zásady bezpečnosti 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

22
výsledky vzdělávání

učivo

 uplatňuje zásady bezpečnosti pohybových
aktivitách;

- Názvosloví, základní uzly, základy jištění a
zajišťování - Základy lezení.

- Slaňování.

 dovede rozvíjet svalovou sílu a vytrvalost;

průřezová témata
Člověk a životní prostředí
Praxe
výsledky vzdělávání

učivo

 uplatňuje zásady bezpečné manipulace se zbraní;
 zná základy a pravidla střelby z ručních zbraní;
 prokáže znalosti práce se spojovací technikou;
 dovede připravit osy přesunů a jejich časovou

- Lyžařský výcvik 1 týden.
- Kurz první pomoci 1 týden.
- Odborný výcvik v lezení 1 týden.
- Vševojsková příprava 1 týden.

náročnost;

 zná zásady maskování a je schopen je uplatnit v
praxi;

 uplatňuje

aktivitách;

zásady bezpečnosti při pohybových

 dovede rozvíjet svalovou

sílu a vytrvalost;

 prokáže dovednosti v oblasti vojenského plavání;
průřezová témata
Člověk a životní prostředí

3. ročník - dotace: 3, povinný
Topografická příprava
výsledky vzdělávání

 dovede připravit osy přesunů a jejich časovou
kalkulaci;

6
učivo

- WGS 84, UTM, MGRS – určování souřadnic.
- Práce s GPS.
- WGS 84, UTM, MGRS – určování souřadnic–
praxe.
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průřezová témata
Člověk a životní prostředí
Komunikační a informační podpora
výsledky vzdělávání

2
učivo

 uplatňuje zásady vedení radiového provozu;
 používá spojovací prostředky čety;

- Techniky komunikace malých jednotek.
- Zabezpečení informačního toku v poli.
- Základní technické komunikační prostředky.

průřezová témata
Člověk a životní prostředí
Logistická podpora v poli
výsledky vzdělávání

2
učivo

 dodržuje právní a vnitřní předpisy v oblasti
poskytování péče vojákům v oblasti stravování,
vystrojování a osobní hygieny v boji;

 popíše systémy logistické podpory jednotek v boji,

- Technika roty logistiky.
- Zásobování jednotek všemi druhy materiálu v
obraně a za útoku.

- Organizace logistické výdejny v poli.

včetně opatření zdravotnického zabezpečení, ekologie
a ochrany životního prostředí;
průřezová témata
Člověk a životní prostředí
Organizace a vedení elektronického boje
výsledky vzdělávání

2
učivo

 vyjmenuje druhy elektronického boje a používané
prostředky;

- Organizace a úkoly REB.
- Zabezpečení konvojů v misí v oblasti REB.

průřezová témata
Člověk a životní prostředí
Střelecká příprava
výsledky vzdělávání

 dodržuje pravidla střelby a bezpečné manipulace se
zbraní;

 popíše organizaci a řízení palby z ručních a
lafetovaných zbraní roty, jejich údržbu, ukládání,
základní opravy a bezpečnostní opatření při práci se
zbraněmi a municí;

16
učivo

- Střelba z malorážových zbraní (puška,
pistole).
- Činnost na přípravné a palebné čáře (Sa
vz.58, Uk vz. 59).

 popíše rozdělení ručních zbraní podle druhu;
 vyjmenuje výzbroj jednotek a rozdělení munice;
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průřezová témata
Člověk a životní prostředí
Odborný výcvik z tématik VPP
výsledky vzdělávání

20
učivo

 prokáže znalost ze základů přežití v přírodě a
jednotlivých tématik;

-

Základní tábornické dovednosti.
Stavba přístřešků, stanů.
Druhy ohňů.
Příprava stravy v přírodě.
průřezová témata

Člověk a životní prostředí
Taktická příprava

35
výsledky vzdělávání

učivo

 prokáže dovednosti při útočném a obranném boji - K zemi, k boji, pohyb na bojišti během,
přískoky.

jednotlivce;

 dokáže používat základní taktické dovednosti vojáka;
 charakterizuje předurčení jednotek druhů vojsk a
zásady součinnosti mezi nimi;

- Pohyb na bojišti plazením, plížením po čtyřech,
po boku.

- Zaujímání a budování palebného stanoviště

 dokáže řešit na mapě úkoly čety v boji a zpracovat předepsané bojové dokumenty;
 popíše cíle a úkoly ženijního zabezpečení boje a hlavní způsoby jejich plnění, použití ženijní munice k
budování ochranných staveb;

(okop pro ležícího střelce).
Vojenské situační značky.
Smluvené signály pro vedení.
Maskování.
Maskování jednotlivce.
Maskování techniky.

 organizuje maskování, budování ochranných staveb,
zřizování a udržování zátarasů;

 používá předepsané a improvizované maskovací
prostředky;
průřezová témata
Člověk a životní prostředí
Překonávání překážek

4

výsledky vzdělávání

učivo

 dovede rozvíjet svalovou sílu a vytrvalost;

- Nácvik překonávání překážek na překážkové
dráze.

průřezová témata
Člověk a životní prostředí
Zrychlené přesuny

7
výsledky vzdělávání

 dovede rozvíjet svalovou sílu a vytrvalost;

učivo

- Zrychlené přesuny do 15 km s mírnou zátěží.
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- Zrychlené přesuny do 15 km se zbraní a zátěží.
průřezová témata
Člověk a životní prostředí
Fázové testy
výsledky vzdělávání

5
učivo

 Střelecká příprava – rozebírání a skládání samopalu a

- Praktické přezkoušení

UK vz.59, TTD zbraní a činnost ústrojí

 Taktika písemné přezkoušení z probraných tématik
 Pořadová příprava se zbraní– činnost na povel „Na
řemen – ZBRAŇ!“ a „Na zad – ZBRAŇ!“

 Komunikace
 Signály pro navádění vozidel
průřezová témata
Člověk a životní prostředí
Praxe
výsledky vzdělávání

učivo

 zná zásady práce s trhavinami a imitačním
materiálem;

 dovede rozvíjet svalovou sílu a vytrvalost;
 prokáže získané dovednosti v oblasti sebeobrany;

-

Odborný výcvik sebeobrany 1 týden.
Výcvik u jednotek 1 týdny.
Stáž u jednotek 1 týden.
Vojenské plavání 1týden.
Vševojsková příprava 1 týden.

 prokáže dovednosti při útočném a obranném boji
jednotlivce;
Vojenské plavání

10
výsledky vzdělávání

učivo

 uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových
aktivitách;

 dovede rozvíjet svalovou sílu a vytrvalost;
 prokáže dovednosti v oblasti vojenského plavání;

- 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.

průřezová témata
Člověk a životní prostředí
Přesuny na plavidlech, překonávání vodních toků
výsledky vzdělávání

 uplatňuje zásady bezpečnosti a taktiky ve vodním
prostředí;
 dovede rozvíjet svalovou sílu a vytrvalost;

16
učivo

- Výcvik ve vodní záchraně.
- Přesuny na plavidlech v rámci jednotky.
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- Překonávání vodních toků jednotlivcem a
skupinou.
- Zajištění bezpečnosti na vodních tocích a
stojatých vodách.
- Vysvlékání se ve vodním prostředí.
průřezová témata
Člověk a životní prostředí

4. ročník - dotace: 1, povinný
Příprava z témetik VPP
výsledky vzdělávání

učivo

 Mít znalosti a dovednosti získané v 1. – 3. ročníku ze - Opakování a prohlubování učiva získané v
všech oblastí VPP;
1. – 3. ročníku ze všech oblastí VPP.
 dovede rozvíjet svalovou sílu a vytrvalost;
 prokáže získané dovednosti v oblastech jednotlivých
vojenských příprav a speciální tělesné přípravy u
maturitní zkoušky;
Praxe
výsledky vzdělávání

 dovede rozvíjet svalovou sílu a vytrvalost a
psychickou odolnost;
 prokáže získané dovednosti v oblastech jednotlivých
vojenských příprav a speciální tělesné přípravy;

učivo

- Odborný výcvik – závěrečný komplexní výcvik,
v rozsahu 2 týdnů.

Výuka VPP bude probíhat pouze v prvním pololetí 4. ročníku. Žáci, kteří budou z předmětu VPP na konci
prvního pololetí neklasifikováni nebo budou hodnoceni známkou 5, musí uzavřít klasifikaci známkou 1.
– 4. z předmětu VPP do konce měsíce března, aby byli připuštěni k praktické maturitní zkoušce.

6.9.5. Vojenská výzbroj
Oblast výuky vojenské výzbroje si klade za cíl vybavit žáky základními znalostmi a dovednostmi
potřebnými k snadnějšímu a kvalitnějšímu zařazení do řad příslušníků AČR. Tématika tohoto předmětu
vychází ze zákonů, mezinárodních úmluv a norem platných v ČR, rovněž platné legislativy AČR. Obsah
výuky je přizpůsoben statutu školy s ohledem na věk žáků. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
- aplikovat získané teoretické znalosti do praxe
- být přesvědčeni o nutnosti neustálého rozšiřování svých vědomostí v oblasti vojenské výzbroje jako
nedílnou součást odborného a profesního růstu v kariéře vojáka z povolání.
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Učební plán předmětu
Ročník

II

Dotace

1

Povinnost

povinný

(skupina)

2. ročník - dotace: 1, povinný
Vojenská výzbroj

34

výsledky vzdělávání

● vysvětlí základní rozdělení ručních zbraní
používaných v AČR

učivo

- Ruční zbraně, základní TTD, konstrukce a

● popíše základní TTD, konstrukci a princip činnosti ručních zbraní
● dodržuje postup odstraňování jednoduché
závady na zbrani
● dodržuje zásady bezpečné manipulace se zbraní a umí je využít v praxi
● orientuje se v zákonných normách a v interních
nařízeních AČR především dodržuje jednotlivá
ustanovení Zákona o zbraních a střelivu

odstraňování závad na ručních zbraních
Osnovy střeleb z ručních zbraní
znalost činnosti na střelnici
Zabezpečení a ukládání zbraní
Zpracování výkazu vz. 16 na munici
Sportovní zbraně používané v AČR
Imitační prostředky
Trhaviny a náloživo
Zákon č. 119/2002 o střelných zbraních a
střelivu

● dokáže používat imitační prostředky za dodržení
všech bezpečnostních opatření
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6.10. Volitelný obsahový okruh Vojensko-logistický
6.10.1. Logistika
Cílem předmětu logistika je seznámit žáky s problematikou logistiky, historií jejího vývoje, metodami,
strategiemi logistiky a současnými trendy v logistice. Význam logistiky v ekonomice neustále roste,
ukazuje se, že podstatným způsobem ovlivňuje výstupy a výsledky organizací.
Učební plán předmětu
Ročník

III

Dotace

3

Povinnost

volitelný (Volitelné 3. ročník)

(skupina)
Dotace
skupiny

3

Průřezová témata
Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT:
 Člověk a svět práce
3. ročník - dotace: 3, volitelný (Volitelné 3. ročník): 3
Logistika, její vývoj a význam, logistický systém
výsledky vzdělávání

 charakterizuje pojem logistika
 charakterizuje historický vývoj logistiky
 charakterizuje strukturu logistiky
 charakterizuje význam logistiky
 charakterizuje současné trendy v logistice
 vysvětlí různé logistické činnosti na schématu
podniku

6
učivo

-

Výroba, logistické služby, řízení logistického
řetězce
výsledky vzdělávání

 charakterizuje logistické služby a jejich kvalitu
 chápe vztah výroby a zásobování
 uvědomuje si důležitost řízení distribuce

pojem a definice logistiky
význam logistiky
stručná historie logistiky
členění současné logistiky
logistický systém a jeho prvky
logistické toky a logistický řetězec
subjekty a prvky logistiky
logistický systém
9
Učivo

- výroba, inovace, typologie výroby, plánování a
-

řízení výroby
definice zákaznického servisu
míra kvality logistických služeb
význam a audit zákaznického servisu.
Distribuce
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Teorie zásob a řízení zásob
výsledky vzdělávání

 popíše problematiku zásob
 popíše problematiku zásobování

Řízení toku materiálu
výsledky vzdělávání

 vede skladové hospodářství

Doprava, přeprava
výsledky vzdělávání

12
Učivo

- teorie zásob a základní koncepce zásob
- klasifikace zásob, využití Parettova pravidla
- členění zásob dle účetnictví
- základní metody oceňování zásob
- náklady na zásobování
- základy řízení zásob, měření efektivity zásob
- doba obratu zásob, počet obrátek za období
- modely řízení zásob
- optimalizace pojistné zásoby
12
učivo

- řízení výroby a její vliv na logistiku
- vnitropodniková logistika
- informační systémy toku materiálu
- odpadové materiály a zpětná logistika
- plánování materiálu, stanovení dodávek
- prognózování v logistice.
9
učivo

 charakterizuje dopravu jako celek a požadavky na - charakteristika dopravy a přepravy
ni kladené
- požadavky na dopravy
- přednáška vedoucího logistiky školy
 popíše problematiku dopravy
Sklady, skladování
výsledky vzdělávání

 vede skladové hospodářství

9
Učivo

- sklady a skladování
- (charakter a význam skladování
- základní funkce skladování
- vztah skladování k výrobě a k logistice
- rozhodování o velikosti a počtu skladů
- analýza rozmístění skladů
- druhy skladů
- nové trendy ve skladování
- vlastní sklad nebo využít distribuční centrum
- veřejné skladování - výhody a rizika
- konsignační sklady)
- exkurze do distribuční logistického centra
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Nákupní činnost, řízení vztahů s dodavateli

9

výsledky vzdělávání

 umí zhodnotit význam nákupní činnosti pro firmu
 chápe operativní a strategickou úlohu nákupu v
logistice

 vysvětlí, jak se vybírají a hodnotí dodavatelé
 charakterizuje řízení nákladů v oblasti nákupu a
význam controllingu

učivo

- význam nákupní činnosti pro firmu
- operativní a strategická úloha nákupu
- výběr a hodnocení dodavatelů
- technologie just-in-time
- řízení logistických nákladů v oblasti nákupu
- partnerské vztahy s dodavateli.
- systém Kanban
- nformační systém a controlling

Logistický podnik, dodavatelský řetězec

6

výsledky vzdělávání

 charakterizuje logistický podnik
 umí vysvětlit podstatu logistického
dodavatelského řetězce

 vysvětlí význam distribučních kanálů
 vysvětlí metodu outsoursingu v logistice

učivo

-

charakteristika logistického podniku
činnosti vykonávané logistickým podnikem
logistický (dodavatelský) řetězec
hlavní rysy dodavatelských řetězců
distribuční kanály a jejich význam
využití outsoursingu, offshoringu a insourcingu
v logistických řetězcích

Logistický systém - aktivní a pasivní prvky
výsledky vzdělávání

 vysvětlí účel a úkoly aktivních prvků v logistice
 jak fungují dopravní prostředky v zájmu logistiky
 jak fungují manipulační prostředky a zařízení
 charakterizuje pasivní prvky v logistice
 zná regály, policové, zásuvkové, skříňové systémy
 vysvětlí funkci a druhy obalů výrobků

6
Učivo

-

sklady a skladování
manipulační prostředky a zařízení
dopravní prostředky
regály, policové, zásuvkové, skříňové systémy
automatizované systémy manipulace
obaly, jejich funkce a druhy
čárové kódy, jejich konstrukce a druhy

 zná význam a užití automatické identifikace
Logistické náklady a jejich řízení

6

výsledky vzdělávání

 vede skladové hospodářství
 pasivně zná logistické metody a možnosti jejich
využití v logistice

učivo

- náklady fixní, variabilní a celkové
- věcné členění logistických nákladů
- náklady na udržení zásob
- vztahy logistických činností a nákladů
- metoda operačního výzkumu a nákladové
analýzy.

190

ŠVP – Vojenské lyceum

Elektronický obchod a telematické technologie

6

výsledky vzdělávání

učivo

 současné trendy v logistice

- e - business
- e - commerce
- inteligentní systémy

Bezpečnost práce při logistických operacích
výsledky vzdělávání

 vede skladové hospodářství

6
učivo

-

identifikace rizik
pracovní prostředí
ochranné pracovní pomůcky
exkurze do školního útvaru logistiky

City logistika

6
výsledky vzdělávání

učivo

 dovede stručně vystihnout předpokládané trendy v logistice
 má svůj názor, jak úspěšně zavést logistiku do praxe -

urbanizace
brownfields a greenfields
doprava na území města
toky zboží po městě

6.10.2. Vojenská logistika
Cílem předmětu vojenská logistika je zaměření se na charakteristiku, vývoj a význam vojenské logistiky.
Význam vojenské logistiky neustále roste v souvislosti s rozvojem spolupráce v rámci NATO. Součástí
předmětu je i odborná praxe v rámci VÚ AČR.
Učební plán předmětu
Ročník

IV

Dotace

3

Povinnost
(skupina)

volitelný (Volitelné 3. ročník)

Dotace
skupiny

3

Průřezová témata
Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT:
● Člověk a svět práce
● Člověk a životní prostředí
● Informační a komunikační technologie
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4. ročník - dotace: 3, volitelný (Volitelné 3. ročník): 3
Logistika AČR

11
výsledky vzdělávání

● charakterizuje logistiku AČR
● charakterizuje strukturu logistiky
● umí vysvětlit vztah rota a logistika
● umí vysvětlit vztah výkonný praporčík jednotky a

učivo

-

úvod do problematiky
struktura logistiky
rota logistiky
výkonný praporčík jednotky
technik roty

logistika
Hospodaření s majetkem
výsledky vzdělávání

● charakterizuje pořizování majetku
● charakterizuje evidenci a účtování materiálu
● charakterizuje sklady a skladové hospodářství
● charakterizuje kontrolu a její význam

28
učivo

- pořizování majetku
- evidence a účtování materiálu- sklady,
skladové hospodářství
- kontroly
- rušení materiálu

● charakterizuje rušení materiálu
Doprava a přeprava
výsledky vzdělávání

● charakterizuje parkovou službu
● charakterizuje opravy a jejich význam
● charakterizuje dopravu a její význam pro logistiku

16
učivo

- parková služba
- opravy
- doprava

Služby

20
výsledky vzdělávání

● charakterizuje druhy služeb
● charakterizuje specifické služby a jejich význam
Zvláštnosti vojenské logistiky
výsledky vzdělávání

● charakterizuje logistiku v poli
● charakterizuje logistiku v zahraničních misích

učivo

- hlavní druhy služeb
- specifické služby
15
učivo

- logistika v poli
- logistika v zahraničních misích
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6.11. Volitelný obsahový okruh Vojensko-technický
6.11.1. Strojírenská technologie
Předmět objasňuje výrobu a technologické vlastnosti používaných strojírenských materiálů, tepelné
zpracování materiálů, zkoušení, tváření, dělení, základy ručního obrábění, korozi a povrchovou úpravu,
kontrolu a měření.
Učební plán předmětu
Ročník

III

Dotace

3

Povinnost

volitelný (Volitelné 3. ročník)

(skupina)
Dotace
skupiny

3

Průřezová témata
Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT:
● Člověk a svět práce
● Člověk a životní prostředí
3. ročník - dotace: 3, volitelný (Volitelné 3. ročník): 3
Technické materiály
výsledky vzdělávání

● zná rozdělení technických materiálů
● navrhuje zpracování strojírenských materiálů a
jejich povrchovou úpravu

23
učivo

-

Rozdělení materiálů
Základní vlastnosti technických materiálů
Zkoušení vlastností kovů
Vnitřní struktura kovů
Kovové materiály
Ocel
Neželezné kovy a jejich slitiny
Tepelné zpracování ocelí
Chemicko- tepelné zpracování ocelí
Tváření

Strojní součásti
výsledky vzdělávání

40
učivo

● navrhuje zpracování strojírenských materiálů a - Rozdělení spojů
jejich povrchovou úpravu
- Šroubové spoje
● orientuje se ve strojních součástech a provádí - Čepové spoje
- Závlačky
jejich základní výpočty
- Kolíkové spoje
- Spoje klíny
- Svěrné spoje
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- Tlakové spoje
- Pružné spoje
- Svary
- Lepené spoje
- Nýtové spoje
- Strojní součásti umožňující pohyb
- Hřídele
- Hřídelové spojky
- Ložiska
- Mechanismy a jejich součásti
- Tekutinové mechanismy
- Převody ozubenými koly
- Převody
Technologie

15
výsledky vzdělávání

učivo

● vysvětlí principy nejdůležitějších strojních zařízení - Pájení
- Broušení
- Základy ručního kování
- Koroze kovů a slitin
- Protikorozní ochrana
- Lícování
Technologie oprav
výsledky vzdělávání

● orientuje se ve strojních součástech a provádí
jejich základní výpočty

● získá pozitivní postoj k technickým vědám
chápe a aktivně používá odborné termíny

10

učivo

-

Základy třískového obrábění
Řezání
Pilování
Vrtání

● rozlišuje základní technologické operace
Záloha- opakování
výsledky vzdělávání

11
učivo

● získá pozitivní postoj k technickým vědám

● chápe a aktivně používá odborné termíny
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6.11.2. Konstrukce, provoz a opravy vojenské techniky
Předmět dá žákům základní přehled o konstrukci a provozu motorových vozidel a základních druhů
vojenské techniky. Součástí výuky je i přehled základních technických prací prováděných na vojenské
technice. V závěru je probrán systém parkové služby v AČR.
Učební plán předmětu
Ročník

IV

Dotace

2

Povinnost

volitelný (Volitelné 3. ročník)

(skupina)
Dotace
skupiny

2

Průřezová témata
Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT:
● Člověk a svět práce
● Člověk a životní prostředí
4. ročník - dotace: 2, volitelný (Volitelné 4. ročník): 2
Úvod a význam předmětu
výsledky vzdělávání

● rozlišuje základní koncepční uspořádání techniky
● orientuje se v základním rozdělení vojenské
techniky

2
učivo

- Rozdělení a druhy vozidel
- Hlavní části automobilů používaných v AČR
- Základní koncepce

● má pozitivní vztah k technice
Strojový spodek automobilu
výsledky vzdělávání

16
učivo

● vysvětlí princip činnosti základních automobilních - Rozměry
skupin
- Rámy vozidel, pérování
- Nápravy
- Kola a pneumatiky
- Brzdy a brzdná zařízení
- Řízení automobilů
Převodné ústrojí
výsledky vzdělávání

● zná základní části převodných ústrojí

● vysvětlí princip činnosti základních automobilních skupin
-

17

učivo
Spojky
Převodovky
Spojovací a kloubové hřídele, klouby
Rozvodovky
Hydraulické systémy
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Motory

20
výsledky vzdělávání

učivo

● orientuje se v základním rozdělení vojenské techniky
● orientuje se v činnosti pohonných jednotek a jejich
druzích
Provoz a opravy vojenské techniky
výsledky vzdělávání

● má pozitivní vztah k technice
● zná problematiku parkové služby
● orientuje se v pravidlech údržby a použití

Rozdělení motorů
Konstrukce spalovacích motorů
Zážehové motory
Palivová soustava
Vznětové motory
Mazání motorů
Chlazení motorů
Elektroinstalace
5
učivo

- Parky a parková služba
- Údržba a opravy vojenské techniky a materiálu
- Dokumentace vojenské techniky

vojenské techniky
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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.
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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.

198

