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2. Charakteristika vzdělávacího programu 

 
 

2.1. Identifikační údaje oboru 
 

Kód a název oboru 

Stupeň vzdělání 

Délka studia 
Forma studia 

Platnost od 

26-52-H/01Elektromechanik pro zařízení a přístroje 

Střední vzdělání s výučním listem 

3 

denní forma vzdělávání 
1.9.2013 

 

2.2. Charakteristika školního vzdělávacího programu 
 
 

Charakteristika ŠVP (obor MCHZ) 
 

1. Obecné cíle středního odborného vzdělávání: 
 

Národní program vzdělávání v České republice, tzv. Bílá kniha, a zákon č. 561/2004 Sb. 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

zavádějí do vzdělávací soustavy nový systém vzdělávacích programů. Kurikulární dokumenty 

jsou tvořeny na dvou úrovních: státní – v podobě Národního programu vzdělávání a 

rámcových vzdělávacích programů (RVP) a školní – v podobě školních vzdělávacích programů 

(ŠVP), podle kterých se uskutečňuje vzdělávání v konkrétní škole. Koncepce středního 

vzdělávání, tedy i odborného, vychází z celoživotně pojatého a na principu znalostní společnosti 

vybudovaného konceptu, ve kterém je vzdělávání cestou i nástrojem rozvoje lidské osobnosti. 

Jako teoretické východisko pro koncipování struktury cílů středního vzdělávání byl použit 

známý a respektovaný koncept čtyř cílů vzdělávání pro 21. století. 
 

V souladu s tím je záměrem (obecným cílem) středního odborného vzdělávání připravit žáka na 

úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, občanský i pracovní život v podmínkách měnícího 

se světa, tzn.: 
 

a) Učit se poznávat, tj. osvojit si nástroje pochopení světa a rozvinout dovednosti potřebné k 

učení se, v návaznosti na základní vzdělání si prohloubit poznatky o světě a dále je rozšiřovat. 
 

b) Učit se pracovat a jednat, tj. naučit se tvořivě zasahovat do prostředí, které žáky obklopuje, 

vyrovnávat se s různými situacemi a problémy, umět pracovat v týmech, být schopen vykonávat 

povolání a pracovní činnosti, pro které byl připravován. 
 

c) Učit se být, tj. rozumět vlastní osobnosti a jejímu utváření, jednat v souladu s obecně 

přijímanými morálními hodnotami, se samostatným úsudkem a osobní zodpovědností. 
 

d) Učit se žít společně, učit se žít s ostatními, tj. umět spolupracovat s ostatními, být schopen 

podílet se na životě společnosti a nalézt v ní své místo. 
 

2. Popis celkového pojetí vzdělávání: 
 

Při zpracovávání ŠVP škola přizpůsobila jeho obsah a pojetí zejména předpokládanému 

uplatnění absolventů. Vzdělávací program připravuje kvalifikované pracovníky pro výkon 

pracovních činností s uplatněním ve standardních oblastech elektrotechniky v návaznosti na 

jeho odborné zaměření. Ve vyučování je omezován popisný způsob výuky a dává se přednost 

problémovým úlohám, které rozvíjejí pracovní iniciativu žáků a činnostní stránku učení, 

podporuje se rozvoj logického myšlení a využívání prostředků měřící a výpočetní techniky. 
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Důraz je kladen na schopnost týmové práce, vytváření modelových situací odpovídajících 

budoucím podmínkám praxe, na samostatnou práci s využitím odborné literatury i firemních 

katalogů a získávání informací prostřednictvím moderních komunikačních prostředků. 
 

Ke stěžejním metodám výuky v rámci teoretického a praktického vyučování patří takové metody 

výuky, které kladou důraz na motivaci žáků a učí žáky technikám samostatného učení. Při 

výuce žáků jsou využívány komplexní výukové metody, jako je frontální výuka – při společné 

práci žáků, skupinová výuka – při spolupráci žáků mezi sebou, vhodně je využívaná individuální 

(samostatná) práce žáků a činnostně orientované výukové metody. V průběhu studia žáci 

zpracovávají seminární práce, protokoly o měření a další zadané materiály. 
 

V předmětech s převahou teoretického vyučování se vedle klasických výukových metod jako je 

vysvětlování, přednáška, práce s textem, rozhovor a metody názorně-demonstrační, využívá 

zejména aktivizujících metod, které vedou výuku tak, aby se výchovně-vzdělávacích cílů 

dosahovalo na základě vlastní učební práce žáků, přičemž důraz se klade na myšlení a řešení 

problémů, např. metody diskusní, situační a metody řešení problémů. Žáci jsou vedeni k práci 

s odbornou literaturou, výpočetní technikou a internetem. 
 

V předmětech s převahou praktického vyučování se uplatňují zejména názorně-demonstrační 

metody, uplatňující se v etapě smyslového zprostředkování učiva, a na ně navazující metody 

dovednostně-praktické, směřující k posílení praktických aktivit žáků. 
 

Jednotícím přístupem k oběma vzdělávacím složkám je cílevědomé působení všech 

vyučujících směřující k tomu, aby si žáci osvojili klíčové a odborné kompetence, zabezpečující 

jejich žádoucí profesní mobilitu. Klíčové a odborné kompetence, průřezová témata a 

mezipředmětové vztahy jsou konkretizovány v učebních osnovách každého předmětu. Pro 

jednotlivá průřezová témata jsou stanoveny nosné předměty, do kterých je začleněno těžiště 

jejich realizace. 
 

Vzdělávací program poskytuje žákům všeobecný rozhled v oblastech jazykového, estetického, 

matematického a ekonomického vzdělávání, vzdělávání pro zdraví, v informačních a 

komunikačních technologiích, ve společenských a přírodních vědách a umožňuje jim tak 

odpovědně se rozhodnout o své budoucí profesní kariéře, popřípadě se dobře připravit na další 

studium. Pojetí učebního oboru umožňuje absolventům přijetí ke studiu do studijního oboru 

SOU pro absolventy tříletých učebních oborů. 
 

K důležitým výchovným cílům patří také výchova k odpovědnosti, spolehlivosti, přesnosti, 

pracovní kázni, samostatnosti, k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, k ochraně a péči 

o životní prostředí a k přijímání odpovědnost za svá rozhodnutí a jednání. Vedle výchovně 

vzdělávacího procesu škola věnuje pozornost komplexnímu působení na osobnost žáka, na 

jeho schopnost stanovit si hodnotový žebříček, rozvíjet osobní záliby, kulturní a sportovní 

činnost. 
 

3. Organizace výuky: 
 

Vzdělávací program je koncipován pro tříletou denní formu vzdělávání. V prvním ročníku se 

žáci účastní v dvoutýdenním výukovém plánu šest dnů teoretického a čtyři dny praktického 

vyučování, ve druhém a třetím ročníku se žákům střídá týden teoretického a týden praktického 

vyučování. Při výuce cizích jazyků, informačních a komunikačních technologiích, praktických 

cvičeních v elektrickém měření a odborného výcviku se třída dělí v souladu s platnými předpisy 

na skupiny a žáci pracují samostatně nebo v týmu pod vedením vyučujícího. 
 

Náplň studia vychází vstříc požadavkům praxe, trhu práce a smluvním partnerům, důraz je tedy 

kladen zejména na aplikaci vědomostí a dovedností získaných ve výuce při řešení konkrétních 
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problémů a situací v praxi. V prvním ročníku směřuje výuka odborného vzdělávání k získání 

elektrotechnického základu v předmětech Elektrotechnika, Technická dokumentace, Materiály 

a technologie a Strojnictví. Ve druhém a třetím ročníku se odborné vzdělávání rozšiřuje a 

prohlubuje v předmětech Elektrické stroje a přístroje, Užití elektrické energie, Elektrická měření 

a Elektronika. Nosnými předměty pro odbornou profilaci žáka v profesním zaměření jsou 

Chladicí zařízení a Odborný výcvik, které se vzájemně doplňují, a jejich výuka je rozložena 

do všech ročníků vzdělávacího programu. Pro reálné přiblížení zvoleného oboru žáci navštíví 

vybrané podniky formou odborných exkurzí s cílem získat vlastní představu o současné praxi. 

Nadaní žáci s vysokým zájmem jsou individuálně podporováni a svůj zájem a schopnosti mohou 

využít v soutěžích a olympiádách. 
 

Výuka předmětů s převahou teoretického vyučování je realizovaná v učebnách školy, 

odborných učebnách a laboratořích s odpovídajícím technickým vybavením. Činnosti v 

odborných učebnách a laboratořích se řídí konkrétním provozním řádem, se kterým jsou žáci 

prokazatelně seznámeni vždy na začátku školního roku. 
 

Výuka odborného výcviku probíhá ve školních dílnách a u vyšších ročníků se podle možností 

využívá realizace výuky na pracovištích odborných firem v regionu. Na základě dohody o 

zabezpečení odborného výcviku vykonávají žáci různě náročné odborné činnosti. O průběhu 

praxe si žáci vedou podrobné záznamy v pracovním deníku, kde dokumentují průběh praxe 

a výčet vlastních činností. Za zajištění, řízení a vedení záznamů o průběhu odborné praxe 

zodpovídají učitelé odborné výchovy, kteří v průběhu této praxe provádějí kontrolováni žáků 

na pracovištích. 
 

4. Způsob hodnocení žáků: 
 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon). 

Výsledky vzdělávání žáků v jednotlivých předmětech hodnotí učitelé podle zásad hodnocení 

a klasifikace žáků obsažených ve školním řádu schváleném ředitelem školy, který je součástí 

dokumentace školy. Konkrétní způsob a podmínky pro hodnocení a klasifikace žáků v 

jednotlivých předmětech jsou rozpracovány v učebních osnovách předmětů a žáci jsou s nimi 

příslušným učitelem seznámení na začátku školního roku. V předmětu, ve kterém vyučuje více 

učitelů, určí výsledné hodnocení za klasifikační období příslušní učitelé po vzájemné dohodě. 

Jsou-li součástí výuky grafické práce, protokoly o měření, výrobky žáka apod., je odevzdání 

těchto prací v termínu stanoveném vyučujícím nutnou podmínkou pro klasifikaci žáka. Výsledky 

soutěží, do kterých se zapojují talentovaní a nadprůměrní žáci, se zahrnují do klasifikace žáka 

za daný předmět. 
 

Podklady pro hodnocení a klasifikaci výsledků vzdělávání získává učitel těmito metodami a 

prostředky: 
 

- soustavným sledováním výkonu žáka a jeho připravenosti na vyučování; 
 

- průběžným diagnostickým pozorováním žáka (pomocí orientačních i standardizovaných 

didaktických testů); 
 

- různými druhy zkoušení (ústní, písemné, grafické, praktické, pohybové atd.); 

- analýzou činností a výsledků žáka; 

- konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby i s výchovným poradcem, pracovníky 

pedagogických poraden a zdravotnických zařízení. 
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Důraz je kladen na to, aby podmínky hodnocení byly motivační, v co největší míře obsahovaly 

možnosti sebehodnocení a sebeposuzování, kolektivní hodnocení, individuální přístup a aby 

podporovaly talentované žáky. 
 

Hodnocení v předmětech s převahou teoretického zaměření se v průběhu klasifikačního období 

provádí zejména podle těchto hledisek: 
 

- stupeň osvojení a jistoty, s níž žák výsledky vzdělávání ovládá; 

- schopnost samostatného logického myšlení; 

- schopnost aplikace získaných vědomostí a dovedností při řešení úkolů; 

- soustavnost a svědomitost v práci; 

- úroveň vyjadřování. 
 

Hodnocení v předmětech s převahou praktického zaměření se v průběhu klasifikačního období 

provádí zejména podle těchto hledisek: 
 

- osvojení odborných dovedností; 
 

- využívání získaných teoretických vědomostí; 

- úroveň organizace práce na pracovišti; 

- dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; 

- úroveň používání pomůcek, laboratorního zařízení apod. 

5. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných: 
 

Způsob zajišťování vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně 

nadaných vychází z vyhlášky MŠMT ČR č. 73/2005 Sb. Jedná se o žáky se zdravotním 

postižením, zdravotním nebo sociálním znevýhodněním a žáky mimořádně nadané, kteří ve 

škole studují. 
 

Žákům se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním škola umožňuje studium 

podle individuálních vzdělávacích plánů a individuální přístup pedagogů v jednotlivých 

předmětech. Žáci se zdravotním postižením jsou plně integrováni. Škola se věnuje i práci 

s nadanými žáky. Tato oblast spadá do okruhu činností výchovné poradkyně. Nadaní žáci 

jsou vytipováni učiteli jednotlivých předmětů a zúčastňují se různých soutěží a olympiád, 

které umožňují srovnání v národním měřítku. Výchovná poradkyně se v úzké součinnosti s 

jednotlivými pedagogy věnuje také žákům s horším prospěchem a pomáhá jim překonat obtíže 

při jejich vzdělávání, spolupracuje s pedagogy a rodiči na řešení vzniklých problémů. V této 

oblasti se sledují též žáci ze sociálně slabšího prostředí, je jim umožněno půjčování knih a 

studijních materiálů pořízených z fondu školy. Tato oblast zahrnuje i práci se žáky, kteří mají 

úpravu organizace studia z důvodu sportovní přípravy v oddíle a v reprezentaci ČR. Výchovná 

poradkyně se pravidelně účastní schůzek s rodiči a poskytuje jim potřebné informace. 
 

6. Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence: 
 

Při veškeré výuce je nezbytné dodržovat všechna příslušná ustanovení předpisů o ochraně 

zdraví při práci, dodržovat zásady hygieny práce a příslušné bezpečnostní předpisy. Výchova 

k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci musí vycházet z platných předpisů a zákonů, 

prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem. V prostorách určených pro vyučování žáků 

je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajištění bezpečnosti a hygieny práce. 

Povinností školy při činnostech je poučit žáky v potřebném rozsahu o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci. Nácvik a procvičování činností odpovídajících pracím zakázaným mladistvým 
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mohou žáci vykonávat při výuce pouze v rozsahu stanoveném učební osnovou. Pokud to 

vyžaduje charakter činnosti, stanoví učební osnova z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci a hygieny práce podmínky, za kterých je možné výuku žáků provádět. 
 

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se rozumí: 
 

a) Důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, s 

protipožárními předpisy, s technologickými postupy. 
 

b) Používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům. 

c) Používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů. 

d) Vykonávání stanoveného dozoru. 
 

Práce pod dozorem - vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené dozorem, která dozírá na 

dodržování BOZP a pracovního postupu. Tato osoba musí všechna pracovní místa zrakově 

obsáhnout tak, aby mohla bezprostředně zasáhnout v případě porušení bezpečnostních 

předpisů a pracovních pokynů nebo ohrožení zdraví. 
 

Práce pod dohledem - osoba pověřená dohledem zkontroluje pracoviště před zahájením práce 

a pokud všechna pracovní místa zrakově neobsáhne, pak je v průběhu prací obchází a 

kontroluje. 
 

Problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce je 

neoddělitelnou součástí teoretického a praktického vyučování. 
 

Žáci vzdělávacího programu jsou vedeni k tomu, aby: 
 

– chápali bezpečnost práce jako součást péče o zdraví své i spolupracovníků; 
 

– dodržovali základní právní předpisy a normy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v dané profesní oblasti; 
 

– znali a sledovali možná pracovní rizika související se zaměřením pracovních činností a 

napomáhali k jejich odstraňování či snižování; 
 

– vyžadovali provádění pravidelných kontrol dodržování hygieny a bezpečnosti práce; 
 

– sledovali technický stav zařízení, přístrojů, pracovních a ochranných pomůcek i kvalitu celého 

pracovního prostředí a usilovali o odstranění závad; 
 

– používali technické vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům; 

– věděli, jak postupovat v případě pracovního úrazu a jak uplatňovat nárok na odškodnění; 

– vnímali bezpečnost a ochranu zdraví jako součást systému řízení jakosti zavedeného na 

pracovišti a jako jednu z podmínek pro získání a udržení certifikátů podle příslušných norem; 
 

– využívali vědomosti elektrotechnického oboru v souladu se znalostí bezpečnostních zásad 

ve smyslu příslušných ustanovení předpisů o ochraně zdraví, požární ochrany a hygieny práce; 
 

– znali požadavky na bezpečnost a dodržovali zásady ochrany zdraví při práci na elektrických 

zařízeních. 
 

7. Podmínky pro přijetí ke vzdělávání: 
 

Přijímání ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a přijetí uchazeče 

ke vzdělávání je v kompetenci ředitele školy. Do prvního ročníku tříletého denního studia jsou 

přijímáni žáci a další uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku a kritéria přijímacího 

řízení. Obor je vhodný pro hochy a dívky se zájmem o elektrotechniku a elektrotechnická 

zařízení. Předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání na střední škole je rovněž splnění 
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podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání. Zdravotní způsobilost ke 

studiu posoudí lékař, který ji potvrdí na přihlášce ke studiu. Pro žáky se zdravotním postižením a 

zdravotním znevýhodněním se při přijímání ke vzdělávání a při jeho ukončování stanoví vhodné 

podmínky odpovídající jejich potřebám. 
 

Ředitel školy stanoví jednotná kritéria přijímacího řízení pro všechny uchazeče do příslušného 

oboru a formy vzdělávání pro daný školní rok a zveřejní je do konce ledna. Ředitel školy 

ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací 

zkoušky. Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel 

školy jejich pořadí a odešle rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeči nebo zákonnému 

zástupci nezletilého uchazeče. Pokud se přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení 

nekoná, odešle ředitel školy rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeči nebo zákonnému 

zástupci nezletilého uchazeče bez zbytečného odkladu, nejpozději do konce uplynutí termínu 

stanoveného pro přijímací zkoušku. 
 

8. Způsob ukončení vzdělávání: 
 

Stupeň vzdělání dosažený tímto školním vzdělávacím programem je střední vzdělání s výučním 

listem a ukončuje se závěrečnou zkouškou. Žák může konat závěrečnou zkoušku, pokud 

úspěšně ukončil poslední ročník oboru středního vzdělávání. Účelem závěrečné zkoušky je 

ověřit, zdali žák splnil cíle vzdělávání stanovené školním vzdělávacím programem v příslušném 

oboru vzdělání, zejména pak ověřit úroveň osvojení nabytých vědomostí, dovedností a postojů 

žáka, které jsou důležité pro jeho další vzdělávání nebo výkon povolání. 
 

Závěrečná zkouška se skládá z písemné zkoušky, ústní zkoušky a praktické zkoušky z 

odborného výcviku. Ředitel školy stanoví v souladu s platnými předpisy a tímto školním 

vzdělávacím programem obsah, formu a organizaci jejich konání. Jednotlivé samostatně 

klasifikované části závěrečné zkoušky se konají v pořadí - písemná zkouška, praktická zkouška 

z odborného výcviku a ústní zkouška. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o 

závěrečné zkoušce a výuční list. 
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2.3. Charakteristika školy 
 
 

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
 

Popis celkového pojetí vzdělávání školy. 
 

Na základě rozhodnutí zřizovatele došlo k 1. 1. 2004 ke sloučení Centra odborné přípravy 

chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí, Havlíčkova 156 s Vyšší odbornou školou, 

Střední zemědělskou školou, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873. 
 

Škola nese název : 
 

Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, 

Kostelec nad Orlicí, Komenského 873. 
 

Zařízení je dislokované na dvou místech a organizačně se člení na: 

1. středisko střední odborné školy přírodovědného vzdělávání 

2. středisko učiliště chladicí a klimatizační techniky 
 

Škola je tedy zaměřena na výuku přírodovědných a technických oborů. 
 

Na středisku střední odborné školy přírodovědného vzdělávání se vyučují přírodovědné obory: 
 

1. AGROPODNIKÁNÍ 
 

2. EKOLOGIE A OCHRANA KRAJINY 

3. PŘÍRODOVĚDNÉ LYCEUM 

Přírodovědné obory jsou čtyřleté a jsou ukončeny maturitní zkouškou. Forma studia je denní. 
 

Součástí střediska Střední odborné školy přírodovědného vzdělávání je také Vyšší odborná 

škola. 
 

Na Vyšší odborné škole je možné studovat přírodovědný obor ŠLECHTITELSTVÍ. 

Jde o specializační studium pro absolventy odborných škol a gymnázií. 

Studium je denní, tříleté, ukončeno absolutoriem. 
 

Na středisku učiliště chladící a klimatizační techniky se vyučují technické obory. 
 

1) MECHANIK ELEKTROTECHNIK - čtyřletý maturitní obor, denní forma vzdělávání. 
 

2) ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE - tříletý učební obor, denní forma 

vzdělávání. 
 

3) PODNIKÁNÍ - dvouletý denní obor, nástavbový, ukončený maturitní zkouškou. 

Středisko střední odborné školy přírodovědného vzdělávání 

Uvedené středisko tvoří původní zemědělská škola v Kostelci nad Orlicí. Zemědělské 

vzdělávání je a zůstává jednou z hlavních priorit vzdělávání celé školy. Navazuje na více než 

stoletou tradici vyučování zemědělských oborů na této škole. 
 

Zemědělské školství má v Kostelci nad Orlicí dlouholetou historii. Škola byla založena za 

přispění města, okresní rady, hraběte Kinského, Městské spořitelny a Hospodářské záložny v 

Kostelci nad Orlicí r. 1895 v podobě dvouleté rolnické školy. Během času procházela různými 

změnami. Po zániku rolnické školy vznikla Zemědělská mistrovská škola, od roku 1957-58 

Zemědělská technická škola, později Střední zemědělská škola a od roku 1996 povolením 
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VOŠ škola existovala pod názvem Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Kostelci 

nad Orlicí. 
 

Od 1.1. 2004 se škola nazývá Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné 

učiliště. Od 1.9.2012 se škola nazývá Střední škola zemědělská a ekologická a střední 

odborné učiliště chladicí aklimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí.  

Obsah vzdělávání je přírodovědný. Škola připravuje jak odborníky do výroby, tak 

odborníky do státní správy v oblasti zemědělství a ekologie. V rámci přípravy úzce spolupracuje 

s praxí a tím je zajištěna zpětná vazba obsahu vzdělávání a potřeb provozu. Absolventi 

vyučovaných oborů jsou připravováni na studium na vyšších odborných a vysokých školách 

především přírodovědného zaměření. 
 

Středisko učiliště chladicí a klimatizační techniky 
 

Škola připravuje pro servisní a výrobní organizace specializované mechaniky pro chlazení 

a klimatizaci a mechaniky pro opravy a výrobu domácích elektrických spotřebičů. Úzce 

spolupracuje s profesním "SVAZEM CHKT" Praha a to jak v oblasti pedagogicko-metodické, 

tak při organizací seminářů, inovačních školení a stáží. 
 

Záměry školy v dalším vývoji 
 

Středisko přírodovědného vzdělávání školy 
 

Vzhledem k dlouholetým zkušenostem je nosným programem střediska zemědělské 

vzdělávání a v posledních letech i ekologické vzdělávání v maturitních oborech. Důležitou 

součástí přírodovědného vzdělávání školy je také studijní obor Přírodovědné lyceum, který 

připravuje žáky na studium na vyšších nebo vysokých školách přírodovědného zaměření. 
 

Škola se snaží zvýšit atraktivnost oborů volbami specializací a volitelnými předměty v rámci 

učebních osnov. Studijní obor Agropodnikání obsahuje dvě specializace. Do ekologického 

oboru je zařazena ochrana vod a rybářství. 
 

Škola se připravuje na různé formy celoživotního vzdělávání. Především jde o dálkovou formu 

studia. 
 

Škola vlastní akreditaci od Ministerstva zemědělství na organizování kvalifikačního vzdělávání 

pro zemědělce, kteří nemají potřebné vzdělání a potřebují je jak pro výkon svého povolání, tak 

jako podmínku k přidělení dotací. 
 

Škola vlastní akreditaci od Ministerstva zemědělství na organizování inseminačního kurzu pro 

skot a malé přežvýkavce. 
 

Středisko chladicí a klimatizační techniky 
 

Vzhledem k celkovému rozvoji chladicí a klimatizační techniky lze předpokládat zvýšený zájem 

o námi nabízené obory. 
 

Z pohledu školy i nastupujících studentů je důležitá nabízená struktura oborů uvedené 

specializace. Škola nabízí tříletý učební obor s možností dále pokračovat na dvouletém 

nástavbovém oboru a získat i maturitní vysvědčení. 
 

Absolventům základních škol je dále nabízen čtyřletý studijní obor daného zaměření ukončený 

maturitní zkouškou. 
 

Středisko má v otázce výchovy odborníků bohatou tradici i z toho důvodu, že bylo do nedávné 

doby jediným učilištěm v republice 
 

Mimoškolní aktivity 
 

Středisko přírodovědného vzdělávání školy 
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Žáci mají po vyučování přístup do učeben výpočetní techniky, které jsou umístěny na domově 

mládeže a v hlavní budově školy, na Internet a mají tak možnost získávat potřebné informace 

pro studijní účely. Mimo to jsou na domově mládeže organizovány četné zájmové činnosti, které 

jsou zaměřeny na seberealizaci žáků a kvalitní prožití volného času. 
 

Prezentace školy: 
 

Vzhledem k široké náborové oblasti se škola prezentuje na řadě míst, aby ji plošně pokryla. 

Zúčastňuje se každý rok následujících školských výstav: 
 

Česká Třebová – Školská výstava pro okres Ústí nad Orlicí. 
 

Rychnov nad Kněžnou - Školská výstava pro okres Rychnov nad Kněžnou. 

Hradec Králové – Střelnice – Školská výstava pro okres Hradec Králové. 

Náchod - Školská výstava pro okres Náchod. 

Pardubice - Školská výstava pro okres Pardubice. 
 

Spoluúčast na přípravě výstav, které souvisí s vyučovanými obory: 
 

Krajské „Dožínky“ – prezentace školy se svými obory, předvádění ukázek výcviku psů, 

organizace přírodovědných soutěží pro děti návštěvníků. 
 

Okresní výstava Svazu chovatelů Rychnov nad Kněžnou. 
 

Zahrada východních Čech – Okresní výstava ovoce a zeleniny Svazu zahrádkářů v 

Častolovicích. 
 

Spolupráce školy při odborných vzdělávacích akcích: 
 

Odborné semináře na téma „Aktuální problematika chovu prasat“ (reprodukce a inseminace 

prasat, problematika šlechtění) ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby Praha-

Uhříněves, oddělení chovu prasat Kostelec nad Orlicí, Sdružení východočeských chovatelů 

hospodářských zvířat. 
 

Odborné semináře na téma „Pomoc méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickým 

zaměřením“ ve spolupráci s Agrární komorou České republiky. 
 

Odborné kurzy pravidel správného zacházení s přípravky na ochranu rostlin ve spolupráci s 

Českou společností rostlinolékařskou 
 

Jarní setkání agronomů a rolníků ve spolupráci s Českou společností rostlinolékařskou. 

Pořádání kurzů, které rozšiřují možnost uplatnění: 

Inseminační kurz pro skot, ovce a kozy - škola vlastní licenci od Ministerstva zemědělství a 

kurz se uskutečňuje ve spolupráci s plemenářskou organizací CHOVSERVIS Hradec Králové 

a.s., která zabezpečuje praktický výcvik. Kurzu se může účastnit jak veřejnost, tak i žáci střední 

školy oboru agropodnikání, tak studenti VOŠ. 
 

Příhraniční spolupráce mezi školami: 
 

Ve spolupráci s místní akční skupinou „Vyhlídka“ se škola účastní akcí „Ze školních lavic 

do přírody Orlických hor“. Partnery projektu jsou Správa Chráněné krajinné oblasti Orlické 

hory a Zespól Szkól Agrotenicznych Božkov (zemědělská škola z Božkova). Cílem je umožnit 

studentům v praxi aplikovat získané teoretické znalosti o ochraně přírody a udržování krajiny. 

V rámci týdenních pobytů v lokalitách Orlických hor se studenti za dozoru odborníků Správy 

CHKO podílejí na čištění lesních lokalit od náletových dřevin a na jejich následném zpracování 

pomocí štěpkovače. Dále mohou sledovat spalování biomasy v městské kotelně v Rokytnici 
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v Orlických horách. Součástí programu jsou i odborné přednášky o současných problémech 

místní flóry a fauny. Studenti se obohatí praktickými zkušenostmi z ochrany životního prostředí, 

informacemi o smysluplném využití biomasy, jako alternativní možnosti získání tepla a zároveň 

dochází k navázání přátelských vztahů mezi našimi a polskými studenty. 
 

Pořádání soutěží dovednosti, předmětových a oborových soutěží: 

Krajské ekologické olympiády. 

Celostátní soutěže dovednosti zemědělských škol studijního oboru agropodnikání. 

Soutěže „Ekologie v zemědělské praxi“. 

Soutěže v anglické konverzaci pro odborné školy. 
 

V každém ročníku se na škole organizují předmětové soutěže (biologie, český jazyk, cizí 

jazyky). 
 

Vybraní studenti se účastní školních a okresních olympiád v českém jazyce, cizích jazycích, 

biologie. 
 

Možnosti dalších specializačních kurzů pro žáky a studenty: 
 

Žáci studijního oboru agropodnikání a studenti VOŠ se mohou v případě zájmu účastnit 

specializačního kurzu pro inseminaci prasnic a kurzu na obsluhu motorové pily. Získají platné 

oprávnění a tím si rozšiřují kvalifikaci. V případě inseminačního kurzu prasnic jej organizuje 

Výzkumný ústav živočišné výroby Praha Uhříněves, pracoviště Kostelec nad Orlicí. 
 

Žáci studijního oboru agropodnikání – specializace chovatelství a kynologie, kteří mají zájem, 

se každým rokem účastní kurzu pro odchyt toulavých a sinantropních zvířat, na základě něhož 

obdrží certifikát k této činnosti. Kurz je realizován na Veterinární a farmaceutické univerzitě v 

Brně. 
 

Vzdělávací činnost zemědělské veřejnosti. 
 

Rekvalifikační kurz zemědělců – „Kurz obecných zemědělských činností“. 

Spolupráce s ČZU v Praze. 

Škola spolupracuje s Českou zemědělskou univerzitou, katedrou pedagogiky, jako pracoviště 

pro praktickou činnost budoucích učitelů odborných předmětů. 
 

Další aktivity střediska přírodovědného vzdělávání 
 

K významným prezentačním aktům střediska přírodovědného vzdělávání školy patří 

každoroční pořadatelská spoluúčast 8 -10 žáků studijního oboru agropodnikání – specializace 

chovatelství a kynologie na závodech psích spřežení s mezinárodní účastí Šediváčkův Long, 

organizovaný v Orlických horách. 
 

Spolupráce se správou města Kostelce nad Orlicí také přinesla řadu aktivit. Žáci studijního 

oboru ekologie a ochrana krajiny převzali odborný dohled na Seykorovým parkem, který je 

situován proti škole. Starají se o odpovídající zastoupení druhové skladby porostu a také 

získávají informace o důležitých rostlinách. Škola organizuje ve výše uvedeném parku „Den 

Země“ pro mateřské, základní školy a kosteleckou veřejnost. 
 

Spolupráce se zemědělskou praxí je na dobré úrovni, zejména s Agrární komorou v Rychnově 

nad Kněžnou, Výzkumným ústavem živočišné výroby Uhříněves - pracoviště Kostelec nad 

Orlicí, Rostlinolékařskou správou Ústí nad Orlicí se zemědělskými podniky - akciovými 

společnostmi i soukromými farmáři dochází ke spoluúčastní na pořádání odborných seminářů 
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pořádaných pro zemědělskou veřejnost. Využívá se při tom společenské místnosti školy a 

snadno se tedy mohou účastnit vybrané třídy zemědělských, popř. ekologických oborů. 
 

Mimoškolní aktivity 
 

Středisko chladicí a klimatizační techniky 
 

Žáci mají po vyučování přístup do učebny výpočetní techniky, která je umístěna na domově 

mládeže, na Internet a mají tak možnost získávat potřebné informace pro studijní účely. Mimo 

to jsou na domově mládeže organizovány četné zájmové činnosti, které jsou zaměřeny na 

seberealizaci žáků a kvalitní prožití volného času. 
 

Prezentace školy: 
 

Vzhledem k široké náborové oblasti se škola prezentuje na řadě míst, aby ji plošně pokryla. 

Zúčastňuje se každý rok následujících školských výstav: 
 

Česká Třebová – Školská výstava pro okres Ústí nad Orlicí. 
 

Rychnov nad Kněžnou - Školská výstava pro okres Rychnov nad Kněžnou. 

Hradec Králové – Střelnice – Školská výstava pro okres Hradec Králové 

Náchod - Školská výstava pro okres Náchod 

Pardubice - Školská výstava pro okres Pardubice. 

Účast na odborné výstavě „Pragotherm“. 

Na výstavě soutěží žáci učilišť s obory zaměřenými na chladicí a klimatizační techniku. Naši 

studenti jsou vždy velice úspěšní, umísťují se na předních místech. 
 

Pořádá: 
 

Podzimní prodejní výstavu přístrojů a nářadí ve středisku CHKT. 
 

Školení el. přístrojů, chladírenských okruhů a diagnostiky v chladírenské technice. 

Školení chlad. mechaniků - Svaz CHKT. 
 

Studijní obory vyučované na škole : 
 

1) Agropodnikání 41- 41-M/001 - čtyřletý maturitní 

a) specializace na zemědělský a lesní provoz 

Tento obor je klasickým oborem pro vzdělávání a výchovu provozního zemědělského technika 

nebo farmáře. Připravuje absolventy s univerzálním základem pro chov zvířat a pěstování 

rostlin, s dobrým ekonomickým přehledem. Škola se snaží, aby absolventi získali vědomosti 

z oblasti podnikání v oboru a měli k tomu i potřebné právní vědomí, které je při této činnosti 

nezbytností. Do výuky byl zařazen volitelný předmět Lesnictví. Vzdělávání v oblasti pěstování 

lesa zatím v oboru chybělo. Škola tak reagovala na nově vzniklou situaci po restitucích, kde řada 

farmářů vlastní menší výměru lesa a musí se o něj odborně postarat. Výše zmíněný předmět 

poskytne žákům základní přehled o pěstební a těžební činnosti. 
 

b) specializace na chovatelství a kynologii 
 

Obor je určen pro chlapce a děvčata, kteří mají zvýšený zájem o chov hospodářských zvířat 

a psů. Škola má největší působnost v podhorských a horských oblastech, kde se v budoucnu 

bude extenzivně hospodařit a v rámci údržby krajiny chovat pastevním způsobem především 

skot a ovce pro účelné využití píce. K tomuto systému hospodaření je vhodný chov psů, 

zaměřený i na ochranu stád a domovů zemědělců. Od školního roku 2004/2005 jsou již 
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kompletní 4 ročníky. Žáci zaznamenávají úspěchy na chovatelských výstavách a soutěžích. 

Tím se škola stává v očích chovatelské veřejnosti známou a uznávanou. Projevuje se to v 

zájmu uchazečů, kteří přicházejí z celé republiky. 
 

2) Ekologie a ochrana krajiny 16-01-M/004 - čtyřletý maturitní 
 

Obor vychovává odborníky pro ekologické nakládání s odpady z jednotlivých druhů výrob, 

pro aktivní ochranu životního prostředí, pro odborné zásahy do krajiny. Potřeba vzdělaných 

odborníků v této oblasti je po vstupu do EU a se stoupajícím tlakem na ekologické chování 

společnosti. Od šk. r. 2006/07 je nově rozšířena výuka v oblasti ochrany vod a rybářství. 
 

3) Přírodovědné lyceum 78-42-M/006 – čtyřletý maturitní 
 

Maturitní obor gymnaziálního typu připravující pro další studium na přírodovědných fakultách 

vysokých škol a univerzit nebo VOŠ. Proto je během studia silně zastoupena složka 

všeobecného a přírodovědného vzdělávání (dva cizí jazyky, informační a komunikační 

technologie, matematika, fyzika, biologie, chemie). K němu je přidružena složka ekologická 

(člověk a prostředí, technologické procesy), která rozšiřuje žákům obzory v oblasti působení 

člověka na přírodu a dopadů na její stav. 
 

4) Podnikání 64-41-L524 - dvouletý maturitní 
 

Pro absolventy učebních oborů je vhodným doplňkem pro následné uplatnění vyučenců na trhu 

práce. Obsah vzdělávání vytváří předpoklady pro znalosti v samostatném podnikání, které jsou 

nezbytné v orientaci daňové, administrativní a právní. 
 

5) Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01 - čtyřletý maturitní 
 

Maturitní obor poskytuje úplné střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Dává 

možnost dále pokračovat ve studiu na vysokých školách, nebo vykonávat činnosti spojené s 

návrhy, výrobou, montáží, oživováním, seřizováním, zkoušením, revizemi, údržbou, opravami 

a provozováním elektrických strojů a zařízení. 
 

6) Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01 - tříletý učební 
 

Učební obor poskytující odborné vzdělání, které absolventi uplatní především v servisních 

službách, podnicích, při vyhledávání závad, oživování a zavádění nejmodernějších 

elektronických prvků do provozu 
 

7) Šlechtitelství – 41-31-N/009 
 

Specializační studium pro absolventy odborných škol a gymnázií. 

Denní tříleté studium. 

Ukončení studia absolutoriem a získání titulu DiS - diplomovaný specialista v oboru 

šlechtitelství. 
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2.4. Profil absolventa 
 
 

1. Popis uplatnění absolventa v praxi: 
 

Absolvent vzdělávacího programu Mechanik pro chladicí a klimatizační zařízení je připraven 

pro uplatnění v kvalifikovaném povolání, vyžadujícím specifické technické znalosti a 

dovednosti, v návaznosti na elektrotechnický charakter profesního uplatnění. Příprava 

absolventa je orientována pro vykonávání odborných prací, zejména u firem podnikajících 

v oblasti chladicích a mrazicích zařízení, klimatizačních zařízení včetně autoklimatizace a 

tepelných čerpadel. 
 

Po krátkém zapracování v podmínkách zaměstnavatele je absolvent připraven vykonávat 

především odborné činnosti při výrobě, montáži, uvádění do provozu, zkoušení, měření a 

diagnostice, provozní technické údržbě a opravách uvedených elektrotechnických zařízení. 
 

V průběhu studia získává absolvent osvědčení na ruční pájení plamenem (ZP 311-8W31), které 

je potřebné pro výkon servisních činností v oboru. V rámci příslušných platných předpisů může 

absolvent získat odpovídající elektrotechnickou kvalifikaci podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. pro 

práce na elektrických zařízeních a vykonávat i povolání bez užšího zaměření, jako je provozní 

elektrikář, elektromechanik, elektromontér atp. 
 

Absolvent získá potřebné vědomosti, dovednosti, postoje a návyky v rámci všeobecně 

vzdělávacích a odborných předmětů. Poměr těchto předmětů je vyvážen a určen především 

požadavky na trhu práce a s ohledem na rychlý technologický rozvoj společnosti. V rámci jeho 

přípravy na práci v podmínkách rychle se měnící společnosti a z této skutečnosti vyplývající 

potřeby životní adaptability je posílena orientace na komunikativní dovednosti, dovednosti 

zdokonalovat vlastní učení i výkonnost, řešit problémové situace a využívat informační 

technologie. 
 

Důraz je také kladen na oblast tělesné kultury a výchovu k životnímu stylu vedoucímu k harmonii 

s životním prostředím, okolním světem i sám se sebou, jakož i na posílení schopností a 

dovedností spolupracovat s druhými lidmi. Odborná a mentální vyspělost absolventa odpovídá 

věku a dosaženému stupni vzdělání - střednímu odbornému v kontextu široce pojímaného 

občanství s ohledem na demokratické principy moderní společnosti. Dosažená úroveň vzdělání 

umožňuje absolventům ucházet se o přijetí ke studiu do studijního oboru SOU pro absolventy 

tříletých učebních oborů elektrotechnického charakteru - nástavbového studia. 
 

2. Očekávané kompetence absolventa: 
 

a) Absolvent se vyznačuje zejména těmito kompetencemi: 
 

- používá při práci odbornou terminologii typickou pro elektrotechniku a pro příslušnou aplikační 

oblast profesního uplatnění, 
 

- provádí montážní, diagnostické, opravárenské a údržbářské činnosti na elektrotechnických 

zařízeních dle profesního zaměření, 
 

- využívá při práci vhodné měřicí přístroje a diagnostickou techniku a také speciální nářadí, 

přístroje a zařízení používané ve zvoleném oboru, 
 

- ovládá činnosti spojené s uváděním zařízení do provozu a identifikací možných závad, dokáže 

zvažovat možnosti řešení závad a realizovat opravy optimálním způsobem pro daný případ, 
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- volí vhodnou metodu měření, dokáže vyhodnotit naměřené hodnoty pro kontrolu a 

diagnostiku zařízení, podle technických požadavků volí a seřizuje přístroje pro řízení a jištění 

elektrotechnických zařízení dle profesního zaměření, 
 

- používá elektrotechnickou a další technickou dokumentaci chladicích a klimatizačních 

zařízení, rozumí různým způsobům technického zobrazování, 
 

- samostatně řeší běžné pracovní problémy, v případě potřeby spolupracuje při řešení problémů 

s jinými lidmi, dokáže se spolupodílet na činnosti v pracovním týmu, 
 

- má přehled o možnostech uplatnění na trhu práce ve svém oboru, zná obecná práva a 

povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků, rozumí podstatě a principům podnikání, 
 

- zná možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména pro zvyšování kvalifikace ve své profesi, 
 

- využívá prostředky informačních a komunikačních technologií, pracuje s osobním počítačem, 

získává informace z různých zdrojů, ovládá běžné činnosti na síti Internet a komunikuje 

elektronickou poštou, 
 

- vyjadřuje se a vystupuje v souladu se zásadami kultury projevu a chování, má jazykovou 

způsobilost potřebnou pro základní komunikaci v cizojazyčném prostředí nejméně v jednom 

cizím jazyce. 
 

b) Absolvent je veden k tomu, aby: 
 

- měl odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, uvědomoval si význam celoživotního 

učení, měl pozitivní vztah ke vzdělávání a byl připraven přizpůsobit se měnícím pracovním 

podmínkám, sledoval technický pokrok a přenášel jeho výsledky do praxe, 
 

- měl reálnou představu o kvalitě své práce, pracoval svědomitě a pečlivě, snažil se dosahovat 

co nejlepších výsledků, vnímal kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého 

jména firmy, 
 

- přijímal a odpovědně plnil svěřené úkoly, přispíval k vytváření vstřícných mezilidských vztahů, 

uplatňoval bezpředsudkový přístup ke spolupracovníkům i zákazníkům, 
 

- vhodně komunikoval s potenciálními zaměstnavateli, jednal v souladu s etickými normami a 

pravidly společenského chování, přijímal odpovědnost za svá rozhodnutí a jednání, 
 

- uznával hodnotu života, měl odpovědný vztah ke svému zdraví i zdraví ostatních, pečoval o 

svůj fyzický a duševní rozvoj, byl si vědom důsledku nezdravého životního stylu a závislosti, 
 

- dbal na bezpečnost práce a ochranu zdraví při prováděné práci, hygienu práce, měl vědomosti 

o zásadách poskytování první pomoci při úrazech a dokázal první pomoc poskytnout, 
 

- uznával význam ochrany a zlepšování životního prostředí pro člověka, uvažoval a jednal 

ekonomicky a v souladu se strategii udržitelného rozvoje, pracoval hospodárně a nakládal s 

materiály, energiemi, chladivy, mazivy, odpady, vodou a jinými látkami s ohledem na životní 

prostředí. 
 

3. Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání, stupeň dosaženého 

vzdělání: 
 

Vzdělání je ukončeno závěrečnou zkouškou a dokladem o dosažení stupně vzdělání je 

vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se 

řídí platnými předpisy. Stupeň dosaženého vzdělání absolventa tímto školním vzdělávacím 

programem je střední vzdělání s výučním listem. 
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Klíčové kompetence 
 

Kompetence k učení 
 

Dílčí kompetence 
 

● Je schopen se učit 

 
 
 

Kompetence k řešení problémů 
 

Dílčí kompetence 
 

● porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení 

problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit 

správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky 

● volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro 

splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve 

● spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení) 
 

● uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace 

 
 
 

Komunikativní kompetence 
 

Dílčí kompetence 
 

● formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově 

správně 

● zpracovávat běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty 
 

● vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i 

psaných a vhodně se prezentovat 

● účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje 

● snažit se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii 

● zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů, popř. projevů jiných lidí 
 

● pochopit výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni k 

prohlubování svých jazykových dovedností 

● dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní pracovní uplatnění dle potřeb a 

charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět základní odborné terminologii a 

základním pracovním pokynům v písemné i ústní formě) 

● dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní komunikaci v cizojazyčném prostředí 

nejméně v jednom cizím jazyce 

● vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování 

 
 
 

Personální a sociální kompetence 
 

Dílčí kompetence 
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● posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a 

chování v různých situacích 

● mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi 

důsledků nezdravého životního stylu a závislostí 

● pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností 

● přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly 

● stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace 

a životních podmínek 

● reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných 

lidí, přijímat radu i kritiku 

● ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí 
 

● přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, 

nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým 

● podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě 

zvažovat návrhy druhých 

● adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností 

je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické záležitosti, být finančně 

gramotní 
 
 
 

Občanské kompetence a kulturní povědomí 
 

Dílčí kompetence 
 

● jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu 

● uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost 

při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních 
 

● dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika), 

vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci 

● jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k 

uplatňování hodnot demokracie 

● uvědomovat si – v rámci plurality a multikulturního soužití – vlastní kulturní, národní a 

osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých 

● zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě 
 

● chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje 
 

● uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském 

a světovém kontextu 

● podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní 

vztah 
 
 
 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 
 

Dílčí kompetence 
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● mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání; uvědomovat 

si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním 

podmínkám 

● mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; cílevědomě a zodpovědně 

rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze 

● mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o požadavcích 

zaměstnavatelů na pracovníky a umět je srovnávat se svými představami a předpoklady 

● umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech, 

využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa práce, tak 

vzdělávání 

● vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a 

své profesní cíle 

● znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků 
 

● rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických, 

administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání; dokázat 

vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí, 

svými předpoklady a dalšími možnostmi 
 
 
 

Matematické kompetence 
 

Dílčí kompetence 
 

● správně používat a převádět běžné jednotky 
 

● provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy 
 

● nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je popsat a využít 

pro dané řešení 

● číst různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.) 

● aplikovat matematické postupy při řešení praktických úkolů v běžných situacích 

● používat pojmy kvantifikujícího charakteru 
 

● aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i prostoru 

 
 
 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat 

s informacemi 
 

Dílčí kompetence 
 

● pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních 

technologií 

● pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením 
 

● komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace 

● získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet 
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● pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, 

elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních 

technologií 

● uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a 

kriticky přistupovat k získaných informacím, být mediálně gramotní 

● učit se používat nové aplikace 

 
 
 

Odborné kompetence 
 

Provádět diagnostické, montážní, opravárenské a údržbářské práce na elektrických a 

elektronických zařízeních a přístrojích 
 

Dílčí kompetence 
 

● vykonávali přípravné i finální práce při zhotovování mechanických dílců elektrických strojů, 

přístrojů, zařízení a různých montážních přípravků 

● využívali v odborné praxi technické poznatky z oblasti úpravy, zpracování a užití rozličných 

materiálů 

● zabezpečovali diferencovaně pracoviště před započetím práce na elektrickém zařízení 
 

● řešili elektrické obvody v ustáleném stavu, navrhovali a realizovali odpovídající náhradní 

zapojení těchto obvodů či zařízení, volili vhodné součástky 

● zapojovali, diagnostikovali, opravovali a uváděli do provozu elektrické a elektronické části 

zařízení a přístrojů, které umožňují ovládání, řízení a činnost výkonových mechanismů a 

automatů 

● demontovali, opravovali a zpětně správně funkčně sestavovali běžné mechanismy nebo 

části elektrických, elektromechanických, pneumatických a hydraulických přístrojů, strojů a 

rozličných dalších technických zařízení 

● diagnostikovali technický stav a závady zařízení s mechanismy otáčivého pohybu, 

demontovali je, prováděli údržbu pohyblivých částí, čistili dotyky a sběrné plochy apod. 

● rozlišovali druhy elektrických strojů a přístrojů, na základě diagnostikovaných hodnot 

prováděli jejich opravy, včetně elektronických částí 
 
 
 

Provádět elektrotechnická měření a vyhodnocovat naměřené výsledky 
 

Dílčí kompetence 
 

● volili nejvhodnější měřicí metodu pro měření na elektrotechnických a elektronických 

zařízeních a přístrojích 

● měřili elektrické veličiny a jejich změny v elektrických a elektronických obvodech a 

příslušných obvodových prvcích 

● vyhodnocovali naměřené hodnoty pro kontrolu a diagnostiku zařízení, odstraňování jejich 

závad, pro jejich uvádění do provozu, seřizování a provozní nastavení 
 
 
 

Číst technickou dokumentaci s porozuměním 
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Dílčí kompetence 
 

● rozuměli různým způsobům technického zobrazování 
 

● znali různé druhy technické a elektrotechnické dokumentace, rozuměli této dokumentaci, tj. 

rozuměli údajům na elektrotechnických a strojírenských výkresech 

● rozuměli technickým schématům a využívali znázorněné vztahy při přípravě, plnění a 

následné kontrole pracovních úkonů 

● schematicky zobrazovali prvky a obvody elektrických a elektronických přístrojů a zařízení 

 
 
 

Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci 
 

Dílčí kompetence 
 

● chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků 

(i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i 

jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle 

příslušných norem 

● znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

a požární prevence 

● osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad 

ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeje apod.), 

rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění 

závad a možných rizik 

● znali systém péče státu o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uměli uplatňovat 

nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením 

zdraví v souvislosti s vykonáváním práce) 

● byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění 

nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout 
 
 
 

Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb 
 

Dílčí kompetence 
 

● chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku 
 

● dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti 

zavedeným na pracovišti 

● dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, 

zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana) 
 
 
 

Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje 
 

Dílčí kompetence 
 

● znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské 

ohodnocení 
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● zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) 

možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady 

● efektivně hospodařili se svými finančními prostředky 
 

● nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem 

na životní prostředí 
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2.5. Podmínky realizace ŠVP 
 
 

Školní vzdělávací program je realizován ve vlastních prostorách školy (škola + součásti školy), 

jejichž vlastníkem je zřizovatel školy, tj. Královéhradecký kraj. Škola je oprávněna je využívat 

a spravovat na základě zřizovací listiny. 
 

Jedná se o tyto prostory: 
 

- budova školy a dílen - Havlíčkova 156, Kostelec nad Orlicí 

- domov mládeže - Havlíčkova 171, Kostelec nad Orlicí 

Výuka probíhá v kmenových (univerzálních) učebnách pro konkrétní třídy, v odborných 

učebnách pro výuku specializovaných odborných předmětů, v tělocvičně a venkovním 

víceúčelovém hřišti. 
 

V budově školy se nachází i kabinety pro učitele. 
 

Kmenové učebny jsou vybaveny víceúčelovým a funkčním zařízením. Odborné učebny 

umožňují výuku specializovaných předmětů buď celé třídy, nebo jednotlivých skupin žáků. 

Kapacitně, podle charakteru předmětů, odpovídají požadavkům BOZP i individuální práci žáků. 
 

Vybaveností přístroji, materiálem a pomůckami umožňují plnit potřebné cíle a obsah odborného 

vzdělávání. 
 

Jde o následující odborné učebny: 
 

- učebna pro výuku IKT a obchodní korespondence a praxe 

- tělocvična s venkovním víceúčelovým hřištěm 

- odborná učebna pro výuku fyziky a elektrotechniky. 
 

Učebny pro výuku IKT a fyziky a elektrotechniky jsou vybaveny audiovizuální technikou včetně 

dataprojektoru. 
 

Praktické vyučování probíhá kromě odborných dílen a učeben ve škole také formou externí 

odborné praxe, která je zajišťována ve spolupráci se sociálními partnery. 
 

Odborná praxe žáků v těchto organizacích probíhá na základě smluvního vztahu, který se 

uzavírá každoročně tak, aby případné oboustranné změny a požadavky mohly být ihned 

aktualizovány. 
 

Pro oblast Vzdělávání pro zdraví škola využívá vlastní tělocvičnu s venkovním víceúčelovým 

hřištěm. Tyto prostory jsou vybaveny potřebným nářadím a zařízením pro realizaci jednotlivých 

témat tělesné výchovy. V době příznivých klimatických podmínek žáci navíc používají venkovní 

hřiště s antukovým povrchem pro kolektivní sporty. 
 

Nezanedbatelný význam pro uplatnitelnost absolventů ŠVP na trhu práce má také spolupráce 

s firmami zajišťujícími výuku autoškoly, která žákům umožňuje podle jejich zájmu získání 

řidičského oprávnění. 
 

Z hlediska podmínek BOZP vychází ŠVP z platné legislativy pro vzdělávací činnosti, především 

školského zákona č.561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 

Konkrétní podmínky vzdělávání ve škole jsou dále stanoveny ve školním řádu školy, který je 

každoročně aktualizován. 
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Při dalších činnostech, které probíhají mimo školu (praktické vyučování, tělovýchovné akce, 

kurzy, exkurze, společenské akce apod.), jsou žáci zvlášť o zásadách BOZP instruováni 

příslušnými vyučujícími, případně instruktory či dozorem. 
 

ŠVP realizuje kolektiv pedagogických pracovníků střediska. 
 

Všichni pedagogové mají potřebnou odbornou kvalifikaci a i nadále si zvyšují své profesní 

znalosti a dovednosti především v oblasti informačních a komunikačních technologií, jazyků a 

specifické oblasti dle aprobací. 
 

Materiální podmínky: 
 

Pro naplnění obsahu tohoto ŠVP má škola k dispozici budovu s vybavenými učebnami pro 

teoretickou výuku a budovu s vybavenými dílnami pro odborný výcvik. Část odborného výcviku 

je zajišťována ve výrobních a opravárenských podnicích v regionu. 
 

Personální podmínky: 
 

Výuka je plně zajišťována kvalifikovanými učiteli s potřebnou aprobací pro výuku všeobecně 

vzdělávacích předmětů. 
 

Odborné předměty vyučují učitelé odborných předmětů se středoškolským vzděláním a 

doplněným pedagogickým vzděláním. Většina učitelů odborných předmětů má předchozí praxi 

v oboru. Učitelé si své vzdělání dále doplňují a rozšiřují na odborných seminářích, školeních 

a kurzech. 
 

Odborný výcvik zajišťují učitelé převážně s odborným středoškolským vzděláním a provozní 

praxí. 
 

Všichni pedagogičtí pracovníci se zapojují do dalšího vzdělávání ve svém oboru a především 

v oblasti informačních a komunikačních technologií. 
 

Organizační podmínky: 
 

Výuka podle tohoto ŠVP je zajišťována čtrnáctidenními cykly, které obsahují týden teoretické 

výuky a týden odborného výcviku. Pět dnů teoretické výuky žáci absolvují v prostorách 

pro teoretickou výuku, pět dnů odborné praxe v prostorách dílen a ve druhém a třetím ročníku 

budou postupně zařazováni na provozní pracoviště. 
 

Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při vzdělávání: 
 

Problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i vzdělávání, požární ochrany a hygieny 

práce je neoddělitelnou součástí teoretického a praktického vyučování. 
 

Z hlediska podmínek BOZP vychází ŠVP z platné legislativy pro vzdělávací činnosti, především 

školského zákona č.561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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2.6. Spolupráce se sociálními partnery 
 
 

Spolupráce se sociálními partnery 
 

Specializace Mechanik pro chladicí a klimatizační zařízení 
 

Při vzdělávání v oboru spolupracujeme se Svazem chladicí a klimatizační techniky s její komisí 

pro vzdělávání. V současné době jednáme o individuálních praxích na pracovištích firem 

organizovaných v tomto profesním sdružení. 
 

Škola opět navazuje spolupráci s odbornými organizacemi organizovanými ve Svazu CHKT, 

které mají vztah k obsahu tohoto vzdělávacího programu. Z firem se 
 

jedná o výrobní a servisní podniky. Jejich připomínky a návrhy k odbornému profilu absolventa 

a inovaci obsahu učiva jednotlivých odborných předmětů průběžně zařazujeme do učebních 

plánů a nyní také do ŠVP. V těchto firmách budou vykonávat žáci odbornou praxi obvykle 

v posledním ročníku studia, na základě dohody o zabezpečení odborného výcviku. Žáci zde 

vykonají různě náročné odborné činnosti a s tím je spojena možnost jejich následného uplatnění 

a zaměstnání. 
 

Spolupráce se sociálními partnery se projevuje především v těchto oblastech: 

- zapojení při náboru žáků 

- zapojení odborníků z praxe ve zkušebních komisích u závěrečných zkoušek 

- projednání doplnění ŠVP o požadavky sociálních partnerů 

- snížení počtu absolventů v evidenci nezaměstnaných na úřadu práce 

- podpora výuky materiální a metodická 

- zájem o delší souvislou praxi ve firmách 
 

- zvýšené nabídky na exkurze a stáže pro učitelé odborných předmětů 
 

- upřesnění kompetencí absolventů pro jednotlivé skupiny podnikatelského prostředí 

- zapojení rodičů při zařazování žáků do odborné praxe. 
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2.7. Začlenění průřezových témat 
 

Občan v demokratické společnosti 
 
 

Výchova k demokratickému občanství se zaměřuje na vytváření a upevňování takových postojů 

a hodnotové orientace žáků, které jsou potřebné pro fungování a zdokonalování demokracie. 

Nejde však pouze o postoje, hodnoty a jejich preference, ale také o budování občanské 

gramotnosti žáků, tj. osvojení si faktické, věcné a normativní stránky jednání odpovědného 

aktivního občana. 
 

Výchova k demokratickému občanství se netýká jen společenskovědní oblasti vzdělávání, v níž 

se nejvíce realizuje, ale prostupuje celým vzděláváním a nezbytnou podmínkou její realizace je 

také demokratické klima školy, otevřené k rodičům a k širší občanské komunitě v místě školy. 
 

Integrace ve výuce 

 1. ročník 

 

Český jazyk a estetika 

Národní jazyk a jeho útvary; Hlavní principy českého pravopisu; Základní 

literární druhy a žánry; Počátky latinské a české literatury na našem 

území; Renesance a barokní umění; Kultura a umění od klasicismu po národní 

obrození; Realismus ve světové a české literatuře 
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Vzdělávání a komunikace v anglickém jazyce 

Základní poslechová cvičení a řečové dovednosti 

 Společenskovědní vzdělávání 

Význam učení a smysl výchovy k občanství; Osobnost; Mezilidské 

vztahy; Důležité sociální útvary; Odpovědnost člověka za sebe a další generace 

 Fyzikální vzdělávání 

Jednotky soustavy SI; Kinematika; Dynamika; Mechanická energie; Mechanika 

tekutin; Kinetická teorie látek; Termika; Elektrické pole 

 Matematické vzdělávání 

Přirozená        čísla;        Celá        čísla;        Racionální        čísla;        Reálná 

čísla; Planimetrie; Výrazy; Trigonometrie; Lineární rovnice a nerovnice a funkce 

 Tělesná výchova 

Tělesná výchova 

 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích 

Internet 

 Technická dokumentace 

Základní pojmy a pravidla 

 Strojnictví 

Základní součásti strojů, normy ; Součásti strojů přenášející 

pohyb; Mechanismy a jejich součásti 

 Odborný výcvik 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce, požární 

prevence;     Chladicí technika;     Bezpečnost     práce a     seznámení s 

pracovištěm; Přímé a nepřímé metody pro zjišťování těsnosti chladících 

okruhů; Princip funkce základního chladícího okruhu; Bezpečnost práce při 

manipulaci s chladícím médiem; Metody plnění a doplňování chladiva do 

chladícího systému, přeplňování chladiva 

 2. ročník 

 

Český jazyk a estetika 

Národní jazyk a jeho útvary, jazyková kultura; Praktická stylistika; Estetická 

výchova; Literární památky a autoři starověku; Literatura středověku - hlavní 

představitelé; Literatura národního obrození; Kulturní chování ve společnosti 
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Společenskovědní vzdělávání 

Stát, občan, občanství; Základní hodnoty a principy demokracie; Úloha politiky 

ve společnosti; Občanská společnost; Svobodný přístup k informacím; Ochrana 

člověka za mimořádných situací 

 Fyzikální vzdělávání 

Elektrický obvod; Magnetické pole; Střídavý proud; Vlnění a optika; Stavba 

atomu; Vesmír 

 Matematické vzdělávání 

Funkce; Soustava lineárních rovnic; Lineární nerovnice; Stereometrie; Finanční 

matematika 

 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích 

Práce s počítačem 

 Užití elektrické energie 

Osvětlovací technika a její řízení 

 Odborný výcvik 

Bezpečnost práce, seznámení s pracovištěm; Bezpečnost práce a seznámení 

s pracovištěm; Konstrukce a rozdělení kompresorů; Samostatná závěrečná 

práce 

 3. ročník 

 

Český jazyk a estetika 

Národní jazyk a jeho útvary; Světová literatura; Česká literatura; Praktická 

stylistika 

 Společenskovědní vzdělávání 

Člověk a právo; Člověk a ekonomika; Česká republika, Evropa a svět; Ochrana 

člověka za mimořádných situací 

 Matematické vzdělávání 

Exponenciální funkce; Logaritmická funkce; Goniometrické funkce; Řešení 

trojúhelníku 

 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích 

Další aplikační programy 

 Ekonomika 

Základy tržní ekonomiky; Zaměstnanci; Podnikání a podnikatel; Podnik, 

majetek podniku a hospodaření podniku; Finanční gramotnost; Daňová 

evidence 

 Chladicí zařízení 

Konzervace potravin pomoci chladicí techniky; Elektrotechnické normy 

předpisy (rozšiřující učivo) 

 Odborný výcvik 

Bezpečnost práce a seznámení s pracovištěm; Měření měřícími 

přístroji; Procvičování dovedností 
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Člověk a životní prostředí 
 
 

Udržitelný rozvoj patří mezi priority EU včetně naší republiky. 
 

Nezbytným předpokladem jeho realizace je příprava budoucí generace k myšlení a jednání v 

souladu s principy udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního 

prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách. 
 

Průřezové téma Člověk a životní prostředí se podílí na zvyšování gramotnosti pro udržitelnost 

rozvoje a přispívá k realizaci jednoho z pěti základních směrů rozvoje lidských zdrojů. 
 

Environmentální vzdělávání a výchova poskytuje žákům znalosti a dovednosti potřebné pro 

pochopení principu udržitelnosti, podněcuje aktivní integrovaný přístup k realitě a ovlivňuje 

etické vztahy k prostředí. V souvislosti s jejich odborným vzděláváním poukazuje na vlivy 

pracovních činností na prostředí a zdraví a využívání moderní techniky a technologie v zájmu 

udržitelnosti rozvoje. 
 

Hlavním cílem průřezového tématu Člověk a životní prostředí je vést žáky k tomu aby: 
 

− pochopili souvislosti mezi různými jevy v prostředí a lidskými aktivitami, mezi lokálními, 

regionálními a globálními environmentálními problémy; 
 

− chápali postavení člověka v přírodě a vlivy prostředí na jeho zdraví a život; 
 

− porozuměli souvislostem mezi environmentálními, ekonomickými a sociálními aspekty ve 

vztahu k udržitelnému rozvoji; 
 

− respektovali principy udržitelného rozvoje; 
 

− získali přehled o způsobech ochrany přírody, o používání technologických, ekonomických a 

právních nástrojů pro zajištění udržitelného rozvoje; 
 

− samostatně a aktivně poznávali okolní prostředí, získávali informace v přímých kontaktech s 

prostředím a z různých informačních zdrojů; 
 

− pochopili vlastní odpovědnost za své jednání a snažili se aktivně podílet na řešení 

environmentálních problémů; 
 

− osvojili si základní principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí v osobním 

a profesním jednání; 
 

− dokázali esteticky a citově vnímat své okolí a přírodní prostředí; 
 

− osvojili si zásady zdravého životního stylu a vědomí odpovědnosti za své zdraví. 
 
 

Pokrytí předmětem 

● Strojnictví 

 
 

Integrace ve výuce 

 1. ročník 

 

Fyzikální vzdělávání 

Jednotky soustavy SI; Kinematika; Dynamika; Mechanická energie; Mechanika 

tekutin; Kinetická teorie látek; Termika; Elektrické pole 
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Chemické vzdělávání 

Obecná chemie; Anorganická chemie; Organická chemie; Biochemie; Člověk 

a životní prostředí 

 Matematické vzdělávání 

Přirozená čísla; Celá čísla; Racionální čísla; Reálná 

čísla; Planimetrie; Výrazy; Trigonometrie; Lineární rovnice a nerovnice a 

funkce; Kvadratické rovnice a funkce 

 Tělesná výchova 

Péče o zdraví; Tělesná výchova 

 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích 

Internet 

 Elektrotechnika 

Stejnosměrný proud; Elektrochemie; Elektrostatické pole; Trojfázový proud 

 Technická dokumentace 

Úvod do předmětu 

 Chladicí zařízení 

Základní pojmy a fyzikální principy chlazení; Chladiva, oleje; Spojovací 

armatury a potrubí; Základní montážní práce; Zkoušky těsnosti chladicích 

zařízení 

 Materiály a technologie 

Základní rozdělení technických materiálů; Základní vlastnosti technických 

materiálů; Polovodiče; Dielektrika a izolanty 

 Strojnictví 

Základní součásti strojů, normy ; Ruční zpracování kovů; Spoje a spojovací 

součásti; Potrubí a armatury; Součásti strojů přenášející pohyb; Mechanismy 

a jejich součásti 

 Odborný výcvik 

Základy ručního a strojního obrábění; Řezání kovů; Závity; Tepelné 

zpracování kovů; Elektrické stroje a přístroje; Chladicí technika; Bezpečnost 

práce a seznámení s pracovištěm; Spojovací armatury, práce s 

Cu potrubím, druhy pájek, používaní přenosného autogenu, pájení 

natvrdo; Přímé a nepřímé metody pro zjišťování těsnosti chladících 

okruhů; Chladivové kompresory používané pro strojní chlazení; Princip 

funkce základního chladícího okruhu; Bezpečnost práce při manipulaci s 

chladícím médiem; Metody plnění a doplňování chladiva do chladicího 

systému, přeplňování chladiva; Měření sacího a kondenzačního tlaku, použití 

elektronického tlaku, použití elektronického přístroje TESTO 560; Opakování 

tématických celků; Organizace odborného výcviku; Základy ručního zpracování 

kovů; Základy elektromontážních prací 

 2. ročník 

 

Český jazyk a estetika 

Praktická stylistika; Estetická výchova; Kulturní chování ve společnosti 
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Fyzikální vzdělávání 

Elektrický obvod; Magnetické pole; Střídavý proud; Vlnění a optika; Stavba 

atomu; Vesmír 

 Matematické vzdělávání 

Funkce; Soustava lineárních rovnic; Stereometrie; Základy statistiky a 

pravděpodobnost; Finanční matematika 

 Tělesná výchova 

Péče o zdraví; Tělesná výchova; Zásady chování 

 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích 

Práce s počítačem 

 Elektrická měření 

Bezpečnost práce; Rozdělení a princip činnosti měřicích přístrojů; Elektrická 

měření - teoretická příprava 

 Elektronika 

Části elektronických zařízení a přístrojů 

 Elektrické stroje a přístroje 

BOZP; Asynchronní stroje 

 Chladicí zařízení 

Chladivové kompresory; Výparníky; Způsoby přeplňování chladiv; Hermetická 

chladicí zařízení 

 Užití elektrické energie 

Stejnosměrné zdroje 

 Odborný výcvik 

Bezpečnost práce, seznámení s pracovištěm; Elektrické stroje a 

přístroje; Chladicí     technika;     Bezpečnost práce     a seznámení     s 

pracovištěm; Konstrukce a rozdělení kompresorů; Polohermetický a hermetický 

motorkompresor; Výkonové zkoušky; Použití speciálního nářadí v chladící 

technice; Montáž chladícího okruhu, vysoušení, plnění; Odsávání chladiva, 

bezpečnostní opatření; Řídící přístroje; Jistící přístroje; Zkoušky těsnosti 

spojů; Chladící okruh s expanzní kapilárou; Kombinovaná chladnička 

s jedním nebo dvěma motorkompresory; Zjišťování závad chladícího 

okruhu s expanzní kapilárou; Odstraňování závad chladícího okruhu s 

expanzní kapilárou; Samostatná závěrečná práce; Opakování tematických 

celků; Bezpečnost práce a seznámení s pracovištěm, org. řád; Měřící 

přístroje, měř. el. hodnot; Výtah z norem; Elektromontážní práce 

 3. ročník 

 

Český jazyk a estetika 

Světová literatura; Česká literatura; Praktická stylistika 
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Matematické vzdělávání 

Exponenciální funkce; Logaritmická funkce; Goniometrické funkce; Řešení 

trojúhelníku 

 Tělesná výchova 

Péče o zdraví; Zásady chování v TV; Cvičení pro zdraví; Atletika 

 Elektrická měření 

Bezpečnost práce 

 Chladicí zařízení 

Montáže sestav chladicích zařízení, nové montáže

 chladicích zařízení; Difuzní absorpční chladicí zařízení; Závady 

a opravy absorpčních chladniček; Biologické vlastnosti potravin 

 Odborný výcvik 

Bezpečnost práce a seznámení s pracovištěm; Měření měřícími 

přístroji; Cvičné panely; Chladicí technika; Bezpečnost práce a seznámení 

s pracovištěm; Demontáž kompresorů, čištění, klasifikace dílů, celková 

oprava; Výkonové zkoušky kompresorů; Montáž kompresorů, KCHJ jejich 

použití; Kompresorový parní systém s expanzním ventilem; Klimatizační 

zařízení; Zjišťování závad a způsob opravy chladících okruhů s expanzní 

kapilárou; Opakování tematických celků; Bezpečnost práce a seznámení 

 
 

Člověk a svět práce 
 
 

Jedním ze základních cílů vymezených tímto rámcovým vzdělávacím programem je příprava 

takového absolventa, který má nejen určitý odborný profil, ale který se díky němu dokáže také 

úspěšně prosadit na trhu práce i v životě. 
 

Průřezové téma Člověk a svět práce doplňuje znalosti a dovednosti žáka získané v odborné 

složce vzdělávání o nejdůležitější poznatky a dovednosti související s jeho uplatněním ve světě 

práce, které by mu měly pomoci při rozhodování o další profesní a vzdělávací orientaci, při 

vstupu na trh práce a při uplatňování pracovních práv. 
 

Integrace ve výuce 

 1. ročník 

 

Vzdělávání a komunikace v německém jazyce 

Řečové dovednosti:; Tematické okruhy:; Poznatky o německy mluvících 

zemích, srovnání s Českou republikou: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Vyšší odborná škola, střední Strana 35 z 418 

odborná škola a střední odborné učiliště, IČ: 60884690. 
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných 

autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody. 



ŠVP - Elektromechanik pro zařízení a přístroje 
 
 
 
 
 

Fyzikální vzdělávání 

Jednotky soustavy SI; Kinematika; Dynamika; Mechanická energie; Kinetická 

teorie látek; Termika; Elektrické pole 

 Matematické vzdělávání 

Přirozená        čísla;        Celá        čísla;        Racionální        čísla;        Reálná 

čísla; Planimetrie; Výrazy; Trigonometrie; Lineární rovnice a nerovnice a funkce 

 Tělesná výchova 

Péče o zdraví; Tělesná výchova 

 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích 

Práce s počítačem; Internet; Textový editor, Word 

 Elektrotechnika 

Základní pojmy a fyzikální principy; Elektrochemie; Elektrostatické 

pole; Magnetické pole; Trojfázový proud 

 Technická dokumentace 

Pravoúhlé promítání 

 Materiály a technologie 

Základní rozdělení technických materiálů; Základní vlastnosti 

technických materiálů; Mechanické vlastnosti; Vlastnosti elektrotechnických 

materiálů; Polovodiče; Dielektrika a izolanty; Magnetické materiály 

 Strojnictví 

Základní součásti strojů, normy ; Ruční zpracování kovů; Spoje a spojovací 

součásti; Potrubí a armatury; Součásti strojů přenášející pohyb; Mechanismy 

a jejich součásti 

 Odborný výcvik 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce, požární 

prevence; Základy ručního a strojního obrábění; Řezání kovů; Závity; Tepelné 

zpracování kovů; Elektrické stroje a přístroje; Chladicí technika; Bezpečnost 

práce a seznámení s pracovištěm; Spojovací armatury, práce s Cu potrubím, 

druhy pájek, používaní přenosného autogenu, pájení natvrdo; Přímé a nepřímé 

metody pro zjišťování těsnosti chladících okruhů; Chladivové kompresory 

používané pro strojní chlazení; Princip funkce základního chladícího 

okruhu; Bezpečnost práce při manipulaci s chladícím médiem; Metody plnění a 

doplňování chladiva do chladícího systému, přeplňování chladiva; Opakování 

tématických celků; Organizace odborného výcviku; Základy ručního zpracování 

kovů; Vrtání, broušení nástrojů; Rovnání, ohýbání, vinutí pružin; Stříhání, 

sekání.; Spojování materiálů.; Základy elektromontážních prací 

 2. ročník 

 

Český jazyk a estetika 

Praktická stylistika; Estetická výchova; Literární památky a autoři 

starověku; Kulturní chování ve společnosti 
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Vzdělávání a komunikace v německém jazyce 

Řečové dovednosti:; Tematické okruhy:; Poznatky o německy mluvících 

zemích ve srovnání s Českou republikou: 

 Fyzikální vzdělávání 

Elektrický obvod; Magnetické pole; Střídavý proud; Vlnění a optika; Stavba 

atomu; Vesmír 

 Matematické vzdělávání 

Funkce; Soustava lineárních rovnic; Lineární nerovnice; Základy statistiky a 

pravděpodobnost; Finanční matematika 

 Tělesná výchova 

Zásady chování 

 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích 

Práce s počítačem; Textový editor; Algoritmizace; Internet; Tabulkový procesor, 

Excel 

 Elektrická měření 

Rozdělení a princip činnosti měřicích přístrojů; Elektrická měření - teoretická 

příprava 

 Elektronika 

Základní části elektronických zařízení a přístrojů 

 Elektrické stroje a přístroje 

Rozdělení elektrických strojů 

 Chladicí zařízení 

Kondenzátory 

 Odborný výcvik 

Bezpečnost práce, seznámení s pracovištěm; Měření a měřicí 

přístroje; Elektrické stroje a přístroje; Chladicí technika; Bezpečnost 

práce a     seznámení     s pracovištěm; Polohermetický a     hermetický 

motorkompresor; Výkonové zkoušky; Použití speciálního nářadí v chladící 

technice; Montáž chladícího okruhu, vysoušení, plnění; Odsávání chladiva, 

bezpečnostní opatření; Řídící přístroje; Jistící přístroje; Zkoušky těsnosti 

spojů; Chladící okruh s expanzní kapilárou; Kombinovaná chladnička 

s jedním nebo dvěma motorkompresory; Zjišťování závad chladícího 

okruhu s expanzní kapilárou; Odstraňování závad chladícího okruhu s 

expanzní kapilárou; Samostatná závěrečná práce; Opakování tematických 

celků; Bezpečnost práce a seznámení s pracovištěm, org. řád; Měřící 

přístroje, měř. el. hodnot; Výtah z norem; Elektromontážní práce 

 3. ročník 

 

Český jazyk a estetika 

Světová literatura; Česká literatura; Praktická stylistika 
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Vzdělávání a komunikace v německém jazyce 

Řečové dovednosti; Tématické okruhy:; Poznatky o německy mluvících zemích 

ve srovnání s Českou republikou: 

 Matematické vzdělávání 

Exponenciální funkce; Logaritmická funkce; Goniometrické funkce; Řešení 

trojúhelníku 

 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích 

Tabulkový procesor; Počítačová grafika; Další aplikační programy 

 Ekonomika 

Základy tržní ekonomiky; Zaměstnanci; Podnikání a podnikatel; Podnik, 

majetek podniku a hospodaření podniku; Finanční gramotnost; Daňová 

evidence 

 Elektrická měření 

Bezpečnost práce 

 Elektronika 

Základní části elektronických přístrojů a zařízení 

 Chladicí zařízení 

Externí opravy chladicích zařízení; Stroje a zařízení pro chlazení a 

zmrazování; Tepelné izolace 

 Odborný výcvik 

Bezpečnost práce a seznámení s pracovištěm; Měření měřícími 

přístroji; Cvičné panely; Chladicí technika; Bezpečnost práce a seznámení 

s pracovištěm; Demontáž kompresorů, čištění, klasifikace dílů, celková 

oprava; Výkonové zkoušky kompresorů; Montáž kompresorů, KCHJ jejich 

použití; Kompresorový parní systém s expanzním ventilem; Klimatizační 

zařízení; Zjišťování závad a způsob opravy chladících okruhů s 

expanzní kapilárou; Opakování tematických celků; Bezpečnost práce a 

seznámení; Práce na el. zařízení; Procvičování dovedností 

 
 

Informační a komunikační technologie 
 
 

Jedním z nejvýznamnějších procesů, probíhajících v současnosti v ekonomicky vyspělých 

zemích, je budování tzv. informační společnosti. Informační společnost je charakterizována 

podstatným využíváním digitálního zpracovávání, přenosu a uchovávání informací. 
 

Technologickou základnou této proměny je využívání prvků moderních informačních a 

komunikačních technologií. 
 

V době budování informační a znalostní společnosti je vzdělávání v informačních a 

komunikačních technologiích nejen nezbytnou podmínkou úspěchu jednotlivce, ale i celého 

hospodářství. Ze zpracování informací prostředky informačních a komunikačních technologií 

se stává také významná ekonomická aktivita. Informační a komunikační technologie stále 

více pronikají i do tradičních sektorů, tj. do průmyslu, zemědělství, prostupují občanskými a 

společenskými aktivitami, jsou součástí využití volného času. Tento vývoj přináší nové pracovní 
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příležitosti a zásadně ovlivňuje charakter společnosti – dochází k přesunu zaměstnanosti nejen 

do oblasti práce s informacemi, ale i do oblasti služeb obecně. 
 

Vyhledávání, zpracovávání, uchovávání i předávání informací se stává prakticky nezávislé na 

časových, prostorových, či kvantitativních omezeních. 
 

Informační a komunikační technologie již v současnosti pronikají nejenom do všech oborů, ale 

také do většiny činností, a to bez ohledu na intelektuální úroveň, na které jsou vykonávány; je 

tedy zcela nezbytné promítnout požadavky na práci s prostředky informačních a komunikačních 

technologiích do všech stupňů a oborů vzdělání. 
 

Práce s prostředky informačních a komunikačních technologií má dnes nejen průpravnou funkci 

pro odbornou složku vzdělání, ale také patří ke všeobecnému vzdělání moderního člověka. Žáci 

jsou připravováni k tomu, aby byli schopni pracovat s prostředky informačních a komunikačních 

technologií a efektivně je využívali jak v průběhu vzdělávání, tak při výkonu povolání (tedy i 

při řešení pracovních úkolů v rámci profese, na kterou se připravují), stejně jako v činnostech, 

které jsou a budou běžnou součástí jejich osobního a občanského života. 
 
Pokrytí předmětem 

 

● Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích 

● Strojnictví 

 
 

Integrace ve výuce 

 1. ročník 

 

Český jazyk a estetika 

Hlavní principy českého pravopisu; Syntax, větná skladba; Základní 

literární druhy a žánry; Počátky latinské a české literatury na našem 

území; Renesance a barokní umění; Kultura a umění od klasicismu po národní 

obrození; Realismus ve světové a české literatuře; Májovci; Lumírovci a 

ruchovci; Realistická próza 19. století; Teorie literatury 
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Vzdělávání a komunikace v německém jazyce 

Řečové dovednosti:; Jazykové prostředky:; Tematické okruhy:; Poznatky o 

německy mluvících zemích, srovnání s Českou republikou: 

 Fyzikální vzdělávání 

Jednotky soustavy SI; Kinematika; Dynamika; Mechanická energie; Kinetická 

teorie látek; Termika; Elektrické pole 

 Matematické vzdělávání 

Přirozená čísla; Celá čísla; Racionální čísla; Reálná 

čísla; Planimetrie; Výrazy; Trigonometrie; Lineární rovnice a nerovnice a 

funkce; Kvadratické rovnice a funkce 

 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích 

Textový editor, Word 

 Elektrotechnika 

Stejnosměrný proud; Elektromagnetická indukce; Střídavý proud; Trojfázový 

proud 

 Technická dokumentace 

Kreslení strojních součástí spojů; Kreslení elektrotechnických součástí a 

schémat 

 Chladicí zařízení 

Konstrukční požadavky na okruhy 

 Materiály a technologie 

Polovodiče 

 Odborný výcvik 

Chladivové kompresory používané pro strojní chlazení; Měření sacího a 

kondenzačního tlaku, použití elektronického tlaku, použití elektronického 

přístroje TESTO 560 

 2. ročník 

 

Český jazyk a estetika 

Národní jazyk a jeho útvary, jazyková kultura; Základy ortoepie 

a ortofonie;     Hlavní principy     českého     pravopisu;     Syntax,     stavba 

komunikátu.; Praktická stylistika; Estetická výchova; Literární památky a autoři 

starověku; Literatura středověku - hlavní představitelé; Literatura národního 

obrození; Kulturní chování ve společnosti 
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Vzdělávání a komunikace v německém jazyce 

Řečové dovednosti:; Jazykové prostředky; Tematické okruhy:; Poznatky o 

německy mluvících zemích ve srovnání s Českou republikou: 

 Fyzikální vzdělávání 

Elektrický obvod; Magnetické pole; Střídavý proud; Vlnění a optika; Stavba 

atomu; Vesmír 

 Matematické vzdělávání 

Funkce; Soustava lineárních rovnic; Lineární nerovnice; Stereometrie; Základy 

statistiky a pravděpodobnost; Finanční matematika 

 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích 

Počítačové sítě; Internet; Tabulkový procesor, Excel 

 Elektrická měření 

Elektrická měření - teoretická příprava 

 Elektronika 

Základní části elektronických zařízení a přístrojů 

 Elektrické stroje a přístroje 

Transformátory 

 Chladicí zařízení 

Řídící a automatické přístroje 

 Užití elektrické energie 

Elektrické teplo v domácnostech a průmyslu 

 Odborný výcvik 

Měření a měřicí přístroje; Elektrické stroje a přístroje; Chladicí technika; Řídící 

přístroje 

 3. ročník 

 

Český jazyk a estetika 

Národní jazyk a jeho útvary; Hlavní zásady ortoepie; Principy českého 

pravopisu; Syntax, větná stavba; Praktická stylistika 
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Vzdělávání a komunikace v německém jazyce 

Řečové dovednosti; Jazykové prostředky:; Tematické okruhy:; Poznatky o 

německy mluvících zemích ve srovnání s Českou republikou: 

 Vzdělávání a komunikace v anglickém jazyce 

Rozšíření poslechových a řečových dovedností; Rozšíření a zdokonalení 

gramatických znalostí; Upevnění písemných a řečových jazykových 

schopností 

 Matematické vzdělávání 

Exponenciální funkce; Logaritmická funkce; Goniometrické funkce; Řešení 

trojúhelníku 

 Elektrická měření 

Elektrická měření - teoretická příprava 

 Elektronika 

Elektronická zařízení a přístroje v digitálních technologiích 

 Chladicí zařízení 

Speciální chladicí okruhy; Opakování učiva k závěrečné zkoušce 

 Odborný výcvik 

Měření měřícími přístroji; Chladicí technika 
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3. Učební plán 

 

 

 
 

 
 
 
 

           Výuka dle rozpisu učiva                                                                                                   33                33                32 
           Lyžařský výcvik                                                                                                                 1                 0                  0 

           Závěrečné zkoušky                                                                                                           0                 0                  2 

           Časová rezerva                                                                                                                 6                 7                  6 
  

Celkem                                                                                                                         40                40                40 
 
 
. 

Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP  do ŠVP 

Vzdělávací oblasti  Předměty 

Počet 
vyučovacích 
hodin týdně 

Celkový počet 
týdenních hodin 

Ročník 

1 2 3 
ŠVP celkem 

za VO 

min. 
RVP 

Jazykové a 
estetické vzdělávání 

Český jazyk a estetika 2 2 1 5 5 5 

Cizí jazyk 2 2 2 6 6 6 

Společenskovědní 
vzdělávání 

Občanská nauka 1 1 1 3 3 3 

Přírodovědné 
vzdělávání 

Fyzika 2 1   3 
4 4 

Základy ekologie a chemie 1     1 

Matematické 
vzdělávání 

Matematika 2 1,5 1,5 5 5 5 

Vzdělávání pro 
zdraví Tělesná výchova 1 1 1 3 

3 
3 

Vzdělávání v IKT 
Informační a kom. 
technologie     1 1 1 3 

3 
3 

Ekonomické 
vzdělávání 

Ekonomika      2 2 2 2 

Elektrotechnika Elektrotechnika 3 2   5 5 5 

Elektrická měření 

Elektrická měření   1,5 1,5 3 

5 5 Odborný výcvik 2     2 

        0 

Elektronika 
Elektronika   1 2 3 

18 18 
Odborný výcvik 2 7 6 15 

Elektrotechnická 
zařízení 

Elektrické stroje a přístroje   1 1 2 

18 18 
Chladící zařízení 2 3 3 8 

Užití el. energie 1    1 

Odborný výcvik 3 2 2 7 

Disponibilní hodiny 

Technická dokumentace 1     1 

21 19 
Strojnictví 1     1 

Materiály a technologie 1     1 

Odborný výcvik 5 6 7 18 

 CELKEM 33 33 32 98 98 96 

 

Minimální počet hodin 
celkem :         96 

 Disponibilní hodiny           19 
Praktické vyučování Odborný výcvik 12 15 15 42 42 35 

           

Využití týdnů 

 Činnost I II III 
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4. Učební osnovy 

 
 

4.1. Jazykové vzdělávání a komunikace 
 
 
 

4.1.1. Český jazyk a estetika 
 
 

Jazykové vzdělávání v českém jazyce vychovává žáky ke sdělnému, kultivovanému 

jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duchovního života. Obecným cílem jazykového 

vzdělávání je rozvíjet komunikační kompetenci žáků a naučit je užívat jazyka jako prostředku 

k dorozumívání a myšlení, k přijímání, sdělování a výměně informací. Jazykové vzdělávání se 

rovněž podílí na rozvoji sociálních kompetencí žáků. K dosažení tohoto cíle přispívá i estetické 

vzdělávání a naopak estetické vzdělávání prohlubuje znalosti jazykové a kultivuje jazykový 

projev žáků. 
 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci: 
 

− uplatňovali mateřský jazyk v rovině recepce, reprodukce a interpretace; 
 

− využívali jazykových vědomostí a dovedností v praktickém životě, vyjadřovali se srozumitelně 

a souvisle, formulovali a obhajovali své názory; 
 

− chápali význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění; 
 

− získávali a kriticky hodnotili informace z různých zdrojů a předávali je vhodným způsobem 

s ohledem na jejich uživatele. 
 
 

Učební plán předmětu 
 

Ročník 

 

I 

 

II III 

 Dotace 

 

2 

 

2 1 

 Povinnost 
(skupina) 

 

 
povinný 
 

 
povinný povinný 
 

Dotace 

skupiny 

 

  

 
 

1. ročník - dotace: 2, povinný 
 
 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 
 

● mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání 
 

● ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky 
 

● sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků 

svého učení ze strany jiných lidí 
 

● s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizovat 

si poznámky 
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● uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně 

vyhledávat a zpracovávat informace 
 

● využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí 
 

● znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání 
 
 

Kompetence k řešení problémů 
 

● porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení 

problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit 

správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky 
 

● spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení) 
 

● volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro 

splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve 
 
 

Komunikativní kompetence 
 

● dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní komunikaci v cizojazyčném prostředí 

nejméně v jednom cizím jazyce 
 

● dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní pracovní uplatnění dle potřeb a 

charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět základní odborné terminologii a 

základním pracovním pokynům v písemné i ústní formě) 
 

● formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově 

správně 
 

● pochopit výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni k 

prohlubování svých jazykových dovedností 
 

● snažit se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii 
 

● účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje 
 

● vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování 
 

● vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i 

psaných a vhodně se prezentovat 
 

● zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů, popř. projevů jiných lidí 
 

● zpracovávat běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty 
 
 

Personální a sociální kompetence 
 

● mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi 

důsledků nezdravého životního stylu a závislostí 
 

● ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí 
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● posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a 

chování v různých situacích 
 

● pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností 
 

● přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly 
 

● přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, 

nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým 
 

● reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných 

lidí, přijímat radu i kritiku 
 

● stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace 

a životních podmínek 
 
 

Občanské kompetence a kulturní povědomí 
 

● dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika), 

vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci 
 

● chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje 
 

● jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu 
 

● jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k 

uplatňování hodnot demokracie 
 

● podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní 

vztah 
 

● uvědomovat si – v rámci plurality a multikulturního soužití – vlastní kulturní, národní a 

osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých 
 

● uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost 

při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních 
 

● uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském 

a světovém kontextu 
 

● zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě 
 
 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 
 

● mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání; uvědomovat 

si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním 

podmínkám 
 
 

Národní jazyk a jeho útvary 

 

9 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk, 

dialekty a stylově příznakové jevy a ve 

 

Národní jazyk a jeho útvary 
 

-vznik jazyka a vývoj 
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vlastním projevu volí prostředky adekvátní 

komunikační situaci 

● řídí se zásadami správné výslovnosti 

● v písemném projevu uplatňuje znalosti 

českého pravopisu 

● v písemném i mluveném projevu využívá 

poznatků z tvarosloví 

● orientuje se v soustavě jazyků 

● vhodně se prezentuje a obhajuje svá 

stanoviska 

● vyjadřuje postoje neutrální, pozitivní 

(pochválit)       i       negativní       (kritizovat, 

polemizovat) 

● rozumí obsahu textu i jeho částí 

● má přehled o denním tisku a tisku podle 

svých zájmů 

● má přehled o knihovnách a jejich službách 

● má     přehled     o     základních     slohových 

postupech uměleckého stylu 

● na příkladech objasní výsledky lidské 

činnosti z různých oblastí umění 

● samostatně vyhledává informace v této 

oblasti 

● porovná typické znaky kultur hlavních 

národností na našem území 

● vystihne charakteristické znaky různých 

druhů textu a rozdíly mezi nimi 

 

-čeština a jazyky příbuzné 

-počátky českého písemnictví 

-význnam přetváření jazyka 

-jazyková kultura 

-nářečí a variety češtiny 

-mluvená a psaná forma jazyka 

-slovníky 

 

přesahy 

 Do: 

ON (1. ročník) : Význam učení a smysl výchovy k občanství 

ON (1. ročník) : Osobnost 

ON (1. ročník) : Mezilidské vztahy 

Z: 

ČJL (1. ročník) : Ortoepická problematika jazyka 

ČJL (1. ročník) : Hlavní principy českého pravopisu 

ČJL (1. ročník) : Syntax, větná skladba 

ON (1. ročník) : Osobnost 

ON (1. ročník) : Význam učení a smysl výchovy k občanství 

ČJL (1. ročník) : Renesance a barokní umění 

ČJL (1. ročník) : Základní literární druhy a žánry 

ČJL (1. ročník) : Počátky latinské a české literatury na našem území 

ČJL (1. ročník) : Lumírovci a ruchovci 

ČJL (1. ročník) : Realistická próza 19. století 

ČJL (1. ročník) : Teorie literatury 

 průřezová témata 

 ODS 
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Ortoepická problematika jazyka 

 

9 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk, 

dialekty a stylově příznakové jevy a ve 

vlastním projevu volí prostředky adekvátní 

komunikační situaci 

● řídí se zásadami správné výslovnosti 

● v písemném projevu uplatňuje znalosti 

českého pravopisu 

● v písemném i mluveném projevu využívá 

poznatků z tvarosloví 

● orientuje se v soustavě jazyků 

● vhodně se prezentuje a obhajuje svá 

stanoviska 

● vyjadřuje postoje neutrální, pozitivní 

(pochválit)       i       negativní       (kritizovat, 

polemizovat) 

● rozumí obsahu textu i jeho částí 

● má přehled o denním tisku a tisku podle 

svých zájmů 

● má přehled o knihovnách a jejich službách 

● text interpretuje a debatuje o něm 

 

Ortoepická problematika jazyka 
 

-pravidla vymezující zvukovou podobu jazyka 

-výslovnost samohlásek a souhlásek 

-výslovnost vyšší 

-výslovnost běžná 

-jevištní mluva 

-spojení ortoepie a ortofonie 

-odchylky od norem 

 

přesahy 

 Do: 

ČJL (1. ročník) : Národní jazyk a jeho útvary 

ČJL (1. ročník) : Hlavní principy českého pravopisu 

ČJL (1. ročník) : Syntax, větná skladba 

NJ (1. ročník) : Řečové dovednosti: 

NJ (1. ročník) : Jazykové prostředky: 

NJ (1. ročník) : Poznatky o německy mluvících zemích, srovnání s Českou republikou: 

AJ (1. ročník) : Základní poslechová cvičení a řečové dovednosti 

ON (1. ročník) : Význam učení a smysl výchovy k občanství 

ON (1. ročník) : Osobnost 

ON (1. ročník) : Mezilidské vztahy 

IKT (1. ročník) : Práce s počítačem 

IKT (1. ročník) : Internet 

Z: 

ČJL (1. ročník) : Hlavní principy českého pravopisu 

ČJL (1. ročník) : Syntax, větná skladba 

AJ (1. ročník) : Základní dovednosti čtenářské a gramatické 

AJ (1. ročník) : Využití gramatiky v písemné formě a reprodukce textu 

NJ (1. ročník) : Jazykové prostředky: 

NJ (1. ročník) : Řečové dovednosti: 

AJ (1. ročník) : Základní poslechová cvičení a řečové dovednosti 

ČJL (1. ročník) : Renesance a barokní umění 

ČJL (1. ročník) : Základní literární druhy a žánry 

ČJL (1. ročník) : Teorie literatury 
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Hlavní principy českého pravopisu 

 

8 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk, 

dialekty a stylově příznakové jevy a ve 

vlastním projevu volí prostředky adekvátní 

komunikační situaci 

● řídí se zásadami správné výslovnosti 

● v písemném projevu uplatňuje znalosti 

českého pravopisu 

● v písemném i mluveném projevu využívá 

poznatků z tvarosloví 

● samostatně vyhledává informace v této 

oblasti 

 

Hlavní principy českého pravopisu 

-tvoření slov - slovní základ, předpony a 

přípony 

-principy třídění slov 

-mluvnické kategorie podstatných jmen 

-mluvnické kategorie přídavných jmen 

-přehled slov vyjmenovaných 

-koncovky a jejich pravopis 

-slovní druhy a jejich klasifikace 

-pravopisná praktická cvičení 

-pravopisné zvláštnosti - psaní cizích slov 
 přesahy 

 Do: 

ČJL (1. ročník) : Národní jazyk a jeho útvary 

ČJL (1. ročník) : Ortoepická problematika jazyka 

ČJL (1. ročník) : Syntax, větná skladba 

NJ (1. ročník) : Řečové dovednosti: 

NJ (1. ročník) : Jazykové prostředky: 

NJ (1. ročník) : Poznatky o německy mluvících zemích, srovnání s Českou republikou: 

AJ (1. ročník) : Základní dovednosti čtenářské a gramatické 

ON (1. ročník) : Význam učení a smysl výchovy k občanství 

ON (1. ročník) : Osobnost 

ON (1. ročník) : Mezilidské vztahy 

ON (1. ročník) : Odpovědnost člověka za sebe a další generace 

IKT (1. ročník) : Práce s počítačem 

IKT (1. ročník) : Internet 

Z: 

ČJL (1. ročník) : Ortoepická problematika jazyka 

ČJL (1. ročník) : Syntax, větná skladba 

ON (1. ročník) : Důležité sociální útvary 

FYZ (1. ročník) : Mechanika tekutin 

FYZ (1. ročník) : Kinetická teorie látek 

ČJL (1. ročník) : Renesance a barokní umění 

ČJL (1. ročník) : Základní literární druhy a žánry 

ČJL (1. ročník) : Teorie literatury 

IKT (1. ročník) : Textový editor, Word 

FYZ (1. ročník) : Mechanická energie 

 průřezová témata 

 ODS 

IKT 

  

Syntax, větná skladba 

 

7 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk, 

dialekty a stylově příznakové jevy a ve 

 

Syntax, větná skladba 
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vlastním projevu volí prostředky adekvátní 

komunikační situaci 

● řídí se zásadami správné výslovnosti 

● v písemném projevu uplatňuje znalosti 

českého pravopisu 

● v písemném i mluveném projevu využívá 

poznatků z tvarosloví 

● rozumí obsahu textu i jeho částí 

● má přehled o základních slohových 

postupech uměleckého stylu 

● vystihne charakteristické znaky různých 

druhů textu a rozdíly mezi nimi 

● vystihne charakteristické znaky různých 

literárních textů a rozdíly mezi nimi 

● postihne sémantický význam textu 
 

-stavba věty jednoduché, pořádek slov ve 

větě 

-větné vztahy 

-větné členy základní a rozvíjející souvětí 

souřadné a podřadné 

-složitější souvětí a grafické vyjádření 

-syntaktický praktický rozbor textu 

-řeč přímá a nepřímá 
 

Oblast stylistická 

-subjektivní a objektivní slohotvorní činitelé 

-styl projevů mluvených 

-styl projevů psaných 

-vyjadřování ve sféře prostě sdělovací 

-popis a jeho druhy 

 přesahy 

 Do: 

ČJL (1. ročník) : Národní jazyk a jeho útvary 

ČJL (1. ročník) : Ortoepická problematika jazyka 

ČJL (1. ročník) : Hlavní principy českého pravopisu 

ON (1. ročník) : Význam učení a smysl výchovy k občanství 

IKT (1. ročník) : Práce s počítačem 

IKT (1. ročník) : Internet 

Z: 

ČJL (1. ročník) : Ortoepická problematika jazyka 

ČJL (1. ročník) : Hlavní principy českého pravopisu 

AJ (1. ročník) : Základní dovednosti čtenářské a gramatické 

AJ (1. ročník) : Využití gramatiky v písemné formě a reprodukce textu 

NJ (1. ročník) : Jazykové prostředky: 

AJ (1. ročník) : Základní poslechová cvičení a řečové dovednosti 

ČJL (1. ročník) : Renesance a barokní umění 

ČJL (1. ročník) : Základní literární druhy a žánry 

ČJL (1. ročník) : Teorie literatury 

IKT (1. ročník) : Textový editor, Word 

IKT (1. ročník) : Internet 

 průřezová témata 

 IKT 

  

Základní literární druhy a žánry 

 

6 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk, 

dialekty a stylově příznakové jevy a ve 

vlastním projevu volí prostředky adekvátní 

komunikační situaci 

● řídí se zásadami správné výslovnosti 

● orientuje se v soustavě jazyků 

 

základní literární druhy a žánry 
 

literární teorie - o podstatě literatury, 

druhových  formách uměleckých  

prostředcích literární historie 

literární kritika 
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● vyjadřuje postoje neutrální, pozitivní 

(pochválit)       i       negativní       (kritizovat, 

polemizovat) 

● rozumí obsahu textu i jeho částí 

● má přehled o denním tisku a tisku podle 

svých zájmů 

● má přehled o knihovnách a jejich službách 

● má     přehled     o     základních     slohových 

postupech uměleckého stylu 

● samostatně vyhledává informace v této 

oblasti 

● vystihne charakteristické znaky různých 

literárních textů a rozdíly mezi nimi 

● rozliší konkrétní literární díla podle 

základních druhů a žánrů 

● postihne sémantický význam textu 

● text interpretuje a debatuje o něm 

● orientuje se v nabídce kulturních institucí 

● porovná typické znaky kultur hlavních 

národností na našem území 

● vystihne charakteristické znaky různých 

druhů textu a rozdíly mezi nimi 

● na příkladech objasní výsledky lidské 

činnosti z různých oblastí umění 

● vyjádří vlastní prožitky z recepce daných 

uměleckých děl 

● uvede hlavní literární směry a jejich 

významné představitele v české a světové 

literatuře 

 

epika - děj, příběh, časové souvislosti 

lyrika - vyjádření prožitku, citu, nálady autora 
 

formy epiky - veršované, veršované i 

prozaické, prozaické 

formy lyriky - óda, hymnus, elegie, píseň 

lyrickoepická díla - balada, romance, poema 

formy dramatu - tragédie, komedie, činohra 

 

přesahy 

 Do: 

ČJL (1. ročník) : Národní jazyk a jeho útvary 

ČJL (1. ročník) : Ortoepická problematika jazyka 

ČJL (1. ročník) : Hlavní principy českého pravopisu 

ČJL (1. ročník) : Syntax, větná skladba 

NJ (1. ročník) : Řečové dovednosti: 

NJ (1. ročník) : Jazykové prostředky: 

ON (1. ročník) : Význam učení a smysl výchovy k občanství 

ON (1. ročník) : Osobnost 

(1. ročník) : Teorie literatury 

Z: 

ČJL (1. ročník) : Renesance a barokní umění 

ČJL (1. ročník) : Kultura a umění od klasicismu po národní obrození 

ČJL (1. ročník) : Počátky latinské a české literatury na našem území 

ČJL (1. ročník) : Realismus ve světové a české literatuře 

ČJL (1. ročník) : Májovci 

ČJL (1. ročník) : Lumírovci a ruchovci 

ČJL (1. ročník) : Realistická próza 19. století 
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ČJL (1. ročník) : Teorie literatury 
 průřezová témata 

 ODS 

IKT 

  

Počátky latinské a české literatury na 

našem území 

 

4 

 

výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk, 

dialekty a stylově příznakové jevy a ve 

vlastním projevu volí prostředky adekvátní 

komunikační situaci 

● orientuje se v soustavě jazyků 

● vyjadřuje postoje neutrální, pozitivní 

(pochválit)       i       negativní       (kritizovat, 

polemizovat) 

● rozumí obsahu textu i jeho částí 

● má přehled o knihovnách a jejich službách 

● má     přehled     o     základních     slohových 

postupech uměleckého stylu 

● rozliší konkrétní literární díla podle 

základních druhů a žánrů 

● postihne sémantický význam textu 

● text interpretuje a debatuje o něm 

● orientuje se v nabídce kulturních institucí 

● porovná typické znaky kultur hlavních 

národností na našem území 

● vystihne charakteristické znaky různých 

druhů textu a rozdíly mezi nimi 

● na příkladech objasní výsledky lidské 

činnosti z různých oblastí umění 

● vyjádří vlastní prožitky z recepce daných 

uměleckých děl 

● uvede hlavní literární směry a jejich 

významné představitele v české a světové 

literatuře 

● samostatně vyhledává informace v této 

oblasti 

● vystihne charakteristické znaky různých 

literárních textů a rozdíly mezi nimi 

 

Počátky latinské a české literatury na našem 

území 
 

počátky česky psané literatury- příchod Cyrila 

a Metoděje 

počátky latinsky psané literatury- Kosmova 

kronika česká 

česká literatura 14. a 15. století- období vlády 

Karla IV, doba předhusitská 

Jan Hus a jeho nástupci 
 

přesahy 

 Do: 

ČJL (1. ročník) : Národní jazyk a jeho útvary 

(1. ročník) : Základní literární druhy a žánry 

(1. ročník) : Renesance a barokní umění 

(1. ročník) : Kultura a umění od klasicismu po národní obrození 

(1. ročník) : Realismus ve světové a české literatuře 
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Z: 

ČJL (1. ročník) : Teorie literatury 

 průřezová témata 

 ODS 

IKT 

  

Renesance a barokní umění 
 

6 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● vystihne charakteristické znaky různých 

druhů textu a rozdíly mezi nimi 

● na příkladech objasní výsledky lidské 

činnosti z různých oblastí umění 

● vyjádří vlastní prožitky z recepce daných 

uměleckých děl 

● uvede hlavní literární směry a jejich 

významné představitele v české a světové 

literatuře 

● samostatně vyhledává informace v této 

oblasti 

● vystihne charakteristické znaky různých 

literárních textů a rozdíly mezi nimi 

● rozliší konkrétní literární díla podle 

základních druhů a žánrů 

● postihne sémantický význam textu 

● text interpretuje a debatuje o něm 

● porovná typické znaky kultur hlavních 

národností na našem území 

● popíše vhodné společenské chování v dané 

situaci 

 

Renesance, humanismus a barokní umění 
 

renesance a humanismus ve světové 

literatuře 

renesance a humanismus v české literatuře 

barokní literatura exulantská 

barokní česká literatura 

světový význam Jana Amose Komenského 

vliv českých spisovatelů na uskutečnění 

národního osvobození 

 

přesahy 

 Do: 

ČJL (1. ročník) : Národní jazyk a jeho útvary 

ČJL (1. ročník) : Ortoepická problematika jazyka 

ČJL (1. ročník) : Hlavní principy českého pravopisu 

ČJL (1. ročník) : Syntax, větná skladba 

(1. ročník) : Základní literární druhy a žánry 

(1. ročník) : Kultura a umění od klasicismu po národní obrození 

Z: 

ČJL (1. ročník) : Kultura a umění od klasicismu po národní obrození 

ČJL (1. ročník) : Počátky latinské a české literatury na našem území 

ČJL (1. ročník) : Teorie literatury 

 průřezová témata 

 ODS 

IKT 

  

Kultura a umění od klasicismu po 

národní obrození 

 

6 
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výsledky vzdělávání 
 

učivo 
 ● má přehled o základních slohových 

postupech uměleckého stylu 

● vystihne charakteristické znaky různých 

druhů textu a rozdíly mezi nimi 

● na příkladech objasní výsledky lidské 

činnosti z různých oblastí umění 

● vyjádří vlastní prožitky z recepce daných 

uměleckých děl 

● uvede hlavní literární směry a jejich 

významné představitele v české a světové 

literatuře 

● samostatně vyhledává informace v této 

oblasti 

● vystihne charakteristické znaky různých 

literárních textů a rozdíly mezi nimi 

● rozliší konkrétní literární díla podle 

základních druhů a žánrů 

● text interpretuje a debatuje o něm 

● orientuje se v nabídce kulturních institucí 

● porovná typické znaky kultur hlavních 

národností na našem území 

● popíše vhodné společenské chování v dané 

situaci 

 

Kultura a umění od klasicismu po národní 

obrození 

hlavní rysy klasicismu a osvícenství 

podstata preromantismu a hlavní 

představitelé 

počátek národního obrození - Dobrovský, 

Pelcl, Jungmann,Palacký 

vývoj poezie v počátcích NO - charakteristika 

romantismu 

hlavní představitelé romantismu ve světové a 

české literatuře -Byron, Mickiewicz 

K.H. Mácha - rozbor díla, charakter doby 

hlavní představitelé národního obrození 

 

přesahy 

 Do: 

(1. ročník) : Základní literární druhy a žánry 

(1. ročník) : Renesance a barokní umění 

(1. ročník) : Teorie literatury 

Z: 

ČJL (1. ročník) : Renesance a barokní umění 

ČJL (1. ročník) : Počátky latinské a české literatury na našem území 

ČJL (1. ročník) : Májovci 

ČJL (1. ročník) : Teorie literatury 
 průřezová témata 

 ODS 

IKT 

  

Realismus ve světové a české literatuře 

 

3 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● rozumí obsahu textu i jeho částí 

● má přehled o knihovnách a jejich službách 

● má     přehled     o     základních     slohových 

postupech uměleckého stylu 

● orientuje se v nabídce kulturních institucí 

● porovná typické znaky kultur hlavních 

národností na našem území 

 

Realismus ve světové a české literatuře 
 

charakteristické rysy realismu 

realismus ve světové literatuře - hl. osobnosti 

počátky realistické literatury v českých 

zemích 

 
 
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Vyšší odborná škola, střední Strana 55 z 418 

odborná škola a střední odborné učiliště, IČ: 60884690. 
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných 

autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody. 



ŠVP - Elektromechanik pro zařízení a přístroje 
 
 
 
 

● popíše vhodné společenské chování v dané 

situaci 

● vystihne charakteristické znaky různých 

druhů textu a rozdíly mezi nimi 

● na příkladech objasní výsledky lidské 

činnosti z různých oblastí umění 

● vyjádří vlastní prožitky z recepce daných 

uměleckých děl 

● uvede hlavní literární směry a jejich 

významné představitele v české a světové 

literatuře 

● samostatně vyhledává informace v této 

oblasti 

● vystihne charakteristické znaky různých 

literárních textů a rozdíly mezi nimi 

● rozliší konkrétní literární díla podle 

základních druhů a žánrů 

● postihne sémantický význam textu 

● text interpretuje a debatuje o něm 

 

osobnosti české literatury a rozbor díla- B. 

Němcová, K.J. Erben, J.K. Tyl 

K.H. Borovský - profil spisovatele 
 

přesahy 

 Do: 

(1. ročník) : Základní literární druhy a žánry 

(1. ročník) : Realistická próza 19. století 

(1. ročník) : Teorie literatury 

Z: 

ČJL (1. ročník) : Počátky latinské a české literatury na našem území 

ČJL (1. ročník) : Realistická próza 19. století 

ČJL (1. ročník) : Teorie literatury 
 průřezová témata 

 ODS 

IKT 

  

Májovci 
 

3 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● rozumí obsahu textu i jeho částí 

● má přehled o knihovnách a jejich službách 

● má     přehled     o     základních     slohových 

postupech uměleckého stylu 

● orientuje se v nabídce kulturních institucí 

● porovná typické znaky kultur hlavních 

národností na našem území 

● vystihne charakteristické znaky různých 

druhů textu a rozdíly mezi nimi 

● na příkladech objasní výsledky lidské 

činnosti z různých oblastí umění 

● vyjádří vlastní prožitky z recepce daných 

uměleckých děl 

 

Májovci 
 

Hlavní představitelé básnické skupiny 

Program Družiny májové 

Hlavní představitelé - Neruda, Hálek,Heyduk, 

Almanach Lada Niola a Máj 
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● uvede hlavní literární směry a jejich 

významné představitele v české a světové 

literatuře 

● samostatně vyhledává informace v této 

oblasti 

● vystihne charakteristické znaky různých 

literárních textů a rozdíly mezi nimi 

● rozliší konkrétní literární díla podle 

základních druhů a žánrů 

● postihne sémantický význam textu 

● text interpretuje a debatuje o něm 

 

 

přesahy 

 Do: 

(1. ročník) : Základní literární druhy a žánry 

(1. ročník) : Kultura a umění od klasicismu po národní obrození 

(1. ročník) : Lumírovci a ruchovci 

(1. ročník) : Teorie literatury 

Z: 

ČJL (1. ročník) : Lumírovci a ruchovci 

ČJL (1. ročník) : Teorie literatury 

 průřezová témata 

 IKT 

  

Lumírovci a ruchovci 
 

2 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● má přehled o knihovnách a jejich službách 

● má     přehled     o     základních     slohových 

postupech uměleckého stylu 

● vystihne charakteristické znaky různých 

druhů textu a rozdíly mezi nimi 

● na příkladech objasní výsledky lidské 

činnosti z různých oblastí umění 

● vyjádří vlastní prožitky z recepce daných 

uměleckých děl 

● uvede hlavní literární směry a jejich 

významné představitele v české a světové 

literatuře 

● samostatně vyhledává informace v této 

oblasti 

● vystihne charakteristické znaky různých 

literárních textů a rozdíly mezi nimi 

● rozliší konkrétní literární díla podle 

základních druhů a žánrů 

● postihne sémantický význam textu 

● text interpretuje a debatuje o něm 

 

Lumírovci a ruchovci 
 

význam almanachu Ruch a časopisu Lumír 

program a hlavní představitelé lumírovců -

Zeyer, Sládek, Vrchlický 

program a hlavní představitelé lumírovců -

Ćech 

 

přesahy 

 Do: 
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ČJL (1. ročník) : Národní jazyk a jeho útvary 

(1. ročník) : Základní literární druhy a žánry 

(1. ročník) : Májovci 

(1. ročník) : Teorie literatury 

Z: 

ČJL (1. ročník) : Májovci 

ČJL (1. ročník) : Teorie literatury 

 průřezová témata 

 IKT 

  

Realistická próza 19. století 
 

2 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● má přehled o knihovnách a jejich službách 

● má     přehled     o     základních     slohových 

postupech uměleckého stylu 

● vystihne charakteristické znaky různých 

druhů textu a rozdíly mezi nimi 

● na příkladech objasní výsledky lidské 

činnosti z různých oblastí umění 

● vyjádří vlastní prožitky z recepce daných 

uměleckých děl 

● uvede hlavní literární směry a jejich 

významné představitele v české a světové 

literatuře 

● samostatně vyhledává informace v této 

oblasti 

● vystihne charakteristické znaky různých 

literárních textů a rozdíly mezi nimi 

● rozliší konkrétní literární díla podle 

základních druhů a žánrů 

● postihne sémantický význam textu 
 

Realistická próza 19.století 
 

-hlavní rysy realistického prozaického umění 

-hlavní představitelé realistické prózy v 

českých zemích - Jirásek, Winter, Třebízský 

 

přesahy 

 Do: 

ČJL (1. ročník) : Národní jazyk a jeho útvary 

(1. ročník) : Základní literární druhy a žánry 

(1. ročník) : Realismus ve světové a české literatuře 

(1. ročník) : Teorie literatury 

Z: 

ČJL (1. ročník) : Realismus ve světové a české literatuře 

ČJL (1. ročník) : Teorie literatury 

 průřezová témata 

 IKT 

  

Teorie literatury 

 

3 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk, 

dialekty a stylově příznakové jevy a ve 

 

Teorie literatury 
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vlastním projevu volí prostředky adekvátní 

komunikační situaci 

● řídí se zásadami správné výslovnosti 

● v písemném projevu uplatňuje znalosti 

českého pravopisu 

● v písemném i mluveném projevu využívá 

poznatků z tvarosloví 

● orientuje se v soustavě jazyků 

● vyjadřuje postoje neutrální, pozitivní 

(pochválit)       i       negativní       (kritizovat, 

polemizovat) 

● rozumí obsahu textu i jeho částí 

● má přehled o denním tisku a tisku podle 

svých zájmů 

● má přehled o knihovnách a jejich službách 

● má     přehled     o     základních     slohových 

postupech uměleckého stylu 

● vyjádří vlastní prožitky z recepce daných 

uměleckých děl 

● uvede hlavní literární směry a jejich 

významné představitele v české a světové 

literatuře 

● samostatně vyhledává informace v této 

oblasti 

● vystihne charakteristické znaky různých 

literárních textů a rozdíly mezi nimi 

● rozliší konkrétní literární díla podle 

základních druhů a žánrů 

● postihne sémantický význam textu 

● text interpretuje a debatuje o něm 

● orientuje se v nabídce kulturních institucí 

● vystihne charakteristické znaky různých 

druhů textu a rozdíly mezi nimi 

● na příkladech objasní výsledky lidské 

činnosti z různých oblastí umění 

 

folklór a jeho dělení - městský a vesnický 

poezie x próza 

lyrika a epika 

členění lyriky - výstavba básnického tvaru 

metafora 

metonymie 
 

přesahy 

 Do: 

ČJL (1. ročník) : Národní jazyk a jeho útvary 

ČJL (1. ročník) : Ortoepická problematika jazyka 

ČJL (1. ročník) : Hlavní principy českého pravopisu 

ČJL (1. ročník) : Syntax, větná skladba 

ON (1. ročník) : Osobnost 

(1. ročník) : Základní literární druhy a žánry 

(1. ročník) : Počátky latinské a české literatury na našem území 

(1. ročník) : Renesance a barokní umění 

(1. ročník) : Kultura a umění od klasicismu po národní obrození 

(1. ročník) : Realismus ve světové a české literatuře 

(1. ročník) : Májovci 
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(1. ročník) : Lumírovci a ruchovci 

(1. ročník) : Realistická próza 19. století 

Z: 

ČJL (1. ročník) : Kultura a umění od klasicismu po národní obrození 

ČJL (1. ročník) : Základní literární druhy a žánry 

ČJL (1. ročník) : Realismus ve světové a české literatuře 

ČJL (1. ročník) : Májovci 

ČJL (1. ročník) : Lumírovci a ruchovci 

ČJL (1. ročník) : Realistická próza 19. století 

 průřezová témata 

 IKT 

  

2. ročník - dotace: 2, povinný 
 
 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 
 

● mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání 
 

● ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky 
 

● sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků 

svého učení ze strany jiných lidí 
 

● s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizovat 

si poznámky 
 

● uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně 

vyhledávat a zpracovávat informace 
 

● využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí 
 

● znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání 
 
 

Kompetence k řešení problémů 
 

● porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení 

problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit 

správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky 
 

● spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení) 
 

● uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace 
 

● volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro 

splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve 
 
 

Komunikativní kompetence 
 

● dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní komunikaci v cizojazyčném prostředí 

nejméně v jednom cizím jazyce 
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● dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní pracovní uplatnění dle potřeb a 

charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět základní odborné terminologii a 

základním pracovním pokynům v písemné i ústní formě) 
 

● formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově 

správně 
 

● pochopit výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni k 

prohlubování svých jazykových dovedností 
 

● snažit se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii 
 

● účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje 
 

● vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování 
 

● vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i 

psaných a vhodně se prezentovat 
 

● zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů, popř. projevů jiných lidí 
 

● zpracovávat běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty 
 
 

Personální a sociální kompetence 
 

● ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí 
 

● pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností 
 

● přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly 
 

● přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, 

nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým 
 

● reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných 

lidí, přijímat radu i kritiku 
 

● stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace 

a životních podmínek 
 
 

Občanské kompetence a kulturní povědomí 
 

● chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje 
 

● jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu 
 

● podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní 

vztah 
 

● uvědomovat si – v rámci plurality a multikulturního soužití – vlastní kulturní, národní a 

osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých 
 
 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 
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● mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání; uvědomovat 

si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním 

podmínkám 
 
 

Národní jazyk a jeho útvary, jazyková 

kultura 

 

6 

 

výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● v písemném projevu uplatňuje znalosti 

českého pravopisu 

● v písemném i mluveném projevu využívá 

poznatků z tvarosloví 

● používá adekvátní slovní zásoby včetně 

příslušné odborné terminologie 

● orientuje se ve výstavbě textu 

● vhodně se prezentuje a obhajuje svá 

stanoviska 

● vyjadřuje se věcně správně, jasně a 

srozumitelně 

● posoudí kompozici textu, jeho slovní 

zásobu a skladbu 

● zjišťuje potřebné informace z dostupných 

zdrojů, vybírá je a přistupuje k nim kriticky 

● používá klíčových slov při vyhledávání 

informačních pramenů 

● samostatně zpracovává informace 

● rozumí obsahu textu i jeho částí 

● má přehled o denním tisku a tisku podle 

svých zájmů 

● na příkladech objasní výsledky lidské 

činnosti z různých oblastí umění 

● samostatně vyhledává informace v této 

oblasti 

● má přehled o knihovnách a jejich službách 

● text interpretuje a debatuje o něm 

● orientuje se v nabídce kulturních institucí 

● porovná typické znaky kultur hlavních 

národností na našem území 

 

Národní jazyk a jeho útvary, jazyková kultura 
 

-vznik jazyka a vývoj 

-čeština a jazyky příbuzné 

-počátky českého písemnictví 

-význam přetváření jazyka 

-jazyková kultura 

-nářečí a variety češtiny 

-mluvená a psaná forma jazyka 

-slovníky 

 

přesahy 

 Do: 

ČJL (2. ročník) : Základy ortoepie a ortofonie 

ČJL (2. ročník) : Hlavní principy českého pravopisu 

ČJL (2. ročník) : Syntax, stavba komunikátu. 

ČJL (2. ročník) : Praktická stylistika 

ČJL (2. ročník) : Estetická výchova 

NJ (2. ročník) : Řečové dovednosti: 

NJ (2. ročník) : Jazykové prostředky 

NJ (2. ročník) : Poznatky o německy mluvících zemích ve srovnání s Českou republikou: 
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AJ (2. ročník) : Rozšiřování poslechových a řečových dovedností 

AJ (2. ročník) : Upevnění a rozšíření gramatických znalostí a dovedností 

ON (2. ročník) : Stát, občan, občanství 

ON (2. ročník) : Svobodný přístup k informacím 

Z: 

ČJL (2. ročník) : Syntax, stavba komunikátu. 

ČJL (2. ročník) : Praktická stylistika 

ČJL (2. ročník) : Základy ortoepie a ortofonie 

ČJL (2. ročník) : Hlavní principy českého pravopisu 

ČJL (2. ročník) : Estetická výchova 

ON (2. ročník) : Svobodný přístup k informacím 

ČJL (2. ročník) : Literární památky a autoři starověku 

ČJL (2. ročník) : Literatura středověku - hlavní představitelé 

ČJL (2. ročník) : Literatura národního obrození 

 průřezová témata 

 ODS 

IKT 

  

Základy ortoepie a ortofonie 

 

6 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● v písemném i mluveném projevu využívá 

poznatků z tvarosloví 

● používá adekvátní slovní zásoby včetně 

příslušné odborné terminologie 

● orientuje se ve výstavbě textu 

● vyjadřuje se věcně správně, jasně a 

srozumitelně 

● posoudí kompozici textu, jeho slovní 

zásobu a skladbu 

● používá klíčových slov při vyhledávání 

informačních pramenů 

 

Základy ortoepie a ortofonie 
 

-výslovnost souhlásek a samohlásek 

-hlásky znělé a neznělé 

-zásady ortoepické výslovnosti 

-intonace, pauzy, rázy, konektory 

-suprasegmentální (zvukové) prostředky 

-řečové projevy 

-výslovnostní normy 

-odchylky 

 

přesahy 

 Do: 

ČJL (2. ročník) : Národní jazyk a jeho útvary, jazyková kultura 

ČJL (2. ročník) : Hlavní principy českého pravopisu 

ČJL (2. ročník) : Syntax, stavba komunikátu. 

ČJL (2. ročník) : Praktická stylistika 

ČJL (2. ročník) : Estetická výchova 

NJ (2. ročník) : Řečové dovednosti: 

NJ (2. ročník) : Jazykové prostředky 

NJ (2. ročník) : Poznatky o německy mluvících zemích ve srovnání s Českou republikou: 

AJ (2. ročník) : Rozšiřování poslechových a řečových dovedností 

AJ (2. ročník) : Upevnění a rozšíření gramatických znalostí a dovedností 

ON (2. ročník) : Stát, občan, občanství 

ON (2. ročník) : Svobodný přístup k informacím 

Z: 

ČJL (2. ročník) : Syntax, stavba komunikátu. 
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ČJL (2. ročník) : Praktická stylistika 

AJ (2. ročník) : Rozšiřování poslechových a řečových dovedností 

AJ (2. ročník) : Upevnění a rozšíření gramatických znalostí a dovedností 

AJ (2. ročník) : Upevnění a rozšíření gramatických znalostí a dovedností 

ČJL (2. ročník) : Národní jazyk a jeho útvary, jazyková kultura 

ČJL (2. ročník) : Hlavní principy českého pravopisu 

ČJL (2. ročník) : Estetická výchova 

NJ (2. ročník) : Řečové dovednosti: 

NJ (2. ročník) : Jazykové prostředky 

 průřezová témata 

 IKT 

  

Hlavní principy českého pravopisu 

 

6 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● v písemném projevu uplatňuje znalosti 

českého pravopisu 

● v písemném i mluveném projevu využívá 

poznatků z tvarosloví 

● používá adekvátní slovní zásoby včetně 

příslušné odborné terminologie 

● posoudí kompozici textu, jeho slovní 

zásobu a skladbu 

● samostatně zpracovává informace 
 

Hlavní principy českého pravopisu 
 

-soustavné opakování pravopisných zásad 

-praktická pravopisná cvičení - pracovní listy 

-principy třídění slov 

-rozbor textu z hlediska slov vyjmenovaných 

-psaní velkých písmen u vlastních jmen 

-základní morfologické 

prostředky (kongruence - shoda) 

-podstatná jména - substantiva 

-kategorie substantiv 

-přídavná jména - adjektiva 

-kategorie adjektiv 

-slovesa - verba 

-slovesné kategorie 

-ostatní slovní druhy - pronomina, 

numeralia, adverbia,                        prepozice, 

konjunkce, partikule, interjekce 

 přesahy 

 Do: 

ČJL (2. ročník) : Národní jazyk a jeho útvary, jazyková kultura 

ČJL (2. ročník) : Základy ortoepie a ortofonie 

ČJL (2. ročník) : Syntax, stavba komunikátu. 

ČJL (2. ročník) : Praktická stylistika 

ČJL (2. ročník) : Estetická výchova 

NJ (2. ročník) : Řečové dovednosti: 

NJ (2. ročník) : Jazykové prostředky 

AJ (2. ročník) : Rozšiřování poslechových a řečových dovedností 

AJ (2. ročník) : Upevnění a rozšíření gramatických znalostí a dovedností 

ON (2. ročník) : Stát, občan, občanství 

ON (2. ročník) : Svobodný přístup k informacím 

Z: 

ČJL (2. ročník) : Syntax, stavba komunikátu. 
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ČJL (2. ročník) : Praktická stylistika 

ČJL (2. ročník) : Národní jazyk a jeho útvary, jazyková kultura 

ČJL (2. ročník) : Základy ortoepie a ortofonie 

ČJL (2. ročník) : Estetická výchova 

FYZ (2. ročník) : Elektrický obvod 

 průřezová témata 

 IKT 

  

Syntax, stavba komunikátu. 
 

5 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● v písemném projevu uplatňuje znalosti 

českého pravopisu 

● v písemném i mluveném projevu využívá 

poznatků z tvarosloví 

● používá adekvátní slovní zásoby včetně 

příslušné odborné terminologie 

● orientuje se ve výstavbě textu 

● vyjadřuje se věcně správně, jasně a 

srozumitelně 

● posoudí kompozici textu, jeho slovní 

zásobu a skladbu 

● používá klíčových slov při vyhledávání 

informačních pramenů 

● samostatně zpracovává informace 

● rozumí obsahu textu i jeho částí 

● text interpretuje a debatuje o něm 
 

Syntax, stavba komunikátu. 
 

-větná skladba 

-interpunkce 

-aktuální členění 

-souvětí souřadné a podřadné - složitější 

souvětí 

-základní výrazové prostředky 

-praktický větný rozbor 

-podmět a přísudek 

-vzájemná shoda podmětu s přísudkem 

-rozvíjející větné členy 

-základy valenční syntaxe 

-grafické vyjádření složitějších souvětí 

-syntaktický rozbor rozsáhlejšího textu 

-základní komunikační linie 

-komunikační funkce 
 

- 
 přesahy 

 Do: 

ČJL (2. ročník) : Národní jazyk a jeho útvary, jazyková kultura 

ČJL (2. ročník) : Základy ortoepie a ortofonie 

ČJL (2. ročník) : Hlavní principy českého pravopisu 

ČJL (2. ročník) : Praktická stylistika 

ČJL (2. ročník) : Estetická výchova 

NJ (2. ročník) : Řečové dovednosti: 

NJ (2. ročník) : Jazykové prostředky 

NJ (2. ročník) : Poznatky o německy mluvících zemích ve srovnání s Českou republikou: 

AJ (2. ročník) : Rozšiřování poslechových a řečových dovedností 

AJ (2. ročník) : Upevnění a rozšíření gramatických znalostí a dovedností 

ON (2. ročník) : Stát, občan, občanství 

ON (2. ročník) : Svobodný přístup k informacím 

Z: 

ČJL (2. ročník) : Praktická stylistika 

AJ (2. ročník) : Rozšiřování poslechových a řečových dovedností 

AJ (2. ročník) : Upevnění a rozšíření gramatických znalostí a dovedností 
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AJ (2. ročník) : Upevnění a rozšíření gramatických znalostí a dovedností 

ČJL (2. ročník) : Národní jazyk a jeho útvary, jazyková kultura 

ČJL (2. ročník) : Základy ortoepie a ortofonie 

ČJL (2. ročník) : Hlavní principy českého pravopisu 

ČJL (2. ročník) : Estetická výchova 

ON (2. ročník) : Svobodný přístup k informacím 

NJ (2. ročník) : Jazykové prostředky 

 průřezová témata 

 IKT 

  

Praktická stylistika 

 

5 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● v písemném projevu uplatňuje znalosti 

českého pravopisu 

● v písemném i mluveném projevu využívá 

poznatků z tvarosloví 

● používá adekvátní slovní zásoby včetně 

příslušné odborné terminologie 

● orientuje se ve výstavbě textu 

● vhodně se prezentuje a obhajuje svá 

stanoviska 

● vyjadřuje se věcně správně, jasně a 

srozumitelně 

● posoudí kompozici textu, jeho slovní 

zásobu a skladbu 

● zjišťuje potřebné informace z dostupných 

zdrojů, vybírá je a přistupuje k nim kriticky 

● samostatně zpracovává informace 

● rozumí obsahu textu i jeho částí 

● má přehled o denním tisku a tisku podle 

svých zájmů 

● text interpretuje a debatuje o něm 

● samostatně vyhledává informace v této 

oblasti 

 

Praktická stylistika 
 

-prostředky soudržnosti textu 

-hustota textu 

-tektonická pravidla - struktura komponentů 

-architektonika textu 

-stylová oblast a stylové vrstvy 

-funkční styly - zobecnění jazykových 

prostředků a způsob jejich užití 

 

přesahy 

 Do: 

ČJL (2. ročník) : Národní jazyk a jeho útvary, jazyková kultura 

ČJL (2. ročník) : Základy ortoepie a ortofonie 

ČJL (2. ročník) : Hlavní principy českého pravopisu 

ČJL (2. ročník) : Syntax, stavba komunikátu. 

ČJL (2. ročník) : Estetická výchova 

NJ (2. ročník) : Řečové dovednosti: 

NJ (2. ročník) : Jazykové prostředky 

NJ (2. ročník) : Poznatky o německy mluvících zemích ve srovnání s Českou republikou: 

AJ (2. ročník) : Rozšiřování poslechových a řečových dovedností 

AJ (2. ročník) : Upevnění a rozšíření gramatických znalostí a dovedností 

ON (2. ročník) : Stát, občan, občanství 
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ON (2. ročník) : Svobodný přístup k informacím 

Z: 

ČJL (2. ročník) : Syntax, stavba komunikátu. 

ČJL (2. ročník) : Národní jazyk a jeho útvary, jazyková kultura 

ČJL (2. ročník) : Základy ortoepie a ortofonie 

ČJL (2. ročník) : Hlavní principy českého pravopisu 

ČJL (2. ročník) : Estetická výchova 

ON (2. ročník) : Svobodný přístup k informacím 

NJ (2. ročník) : Jazykové prostředky 

ČJL (2. ročník) : Literatura národního obrození 
 průřezová témata 

 ODS 

ČŽP 

ČSP 

IKT 

  

Estetická výchova 

 

5 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● orientuje se ve výstavbě textu 

● vhodně se prezentuje a obhajuje svá 

stanoviska 

● vyjadřuje se věcně správně, jasně a 

srozumitelně 

● posoudí kompozici textu, jeho slovní 

zásobu a skladbu 

● zjišťuje potřebné informace z dostupných 

zdrojů, vybírá je a přistupuje k nim kriticky 

● používá klíčových slov při vyhledávání 

informačních pramenů 

● samostatně zpracovává informace 

● rozumí obsahu textu i jeho částí 

● má přehled o denním tisku a tisku podle 

svých zájmů 

● samostatně vyhledává informace v této 

oblasti 

● má přehled o knihovnách a jejich službách 

● vystihne charakteristické znaky různých 

literárních textů a rozdíly mezi nimi 

● rozliší konkrétní literární díla podle 

základních druhů a žánrů 

● postihne sémantický význam textu 

● text interpretuje a debatuje o něm 

● orientuje se v nabídce kulturních institucí 

● porovná typické znaky kultur hlavních 

národností na našem území 

● popíše vhodné společenské chování v dané 

situaci 

 

Estetická výchova 
 

- zvýšení zájmu studentů o literaturu formou 

ukázek ze staroslověnských textu a antické 

literatury 

-návštěva knihovny a beseda - každý nalezne 

literaturu podle svého zájmu a zaměření 

-zvýšení působení na studenty formou 

literárních seminářů 

-vlastní četba textů a jejich interpretace 

- zvýšení zájmu přiblížením osudů knih a 

jejich autorů(Poláček, Vančura, Hrabal apod.) 

-přiblížení realistické tvorby v Evropě a v 

českých zemích- využití ukázek 

-česká venkovská a historická próza - ukázky 

z děl spisovatelů a jejich dalšího zpracování 

(např. filmová tvorba: Jan Hus, Jan Žižka) 

-objasnění určitých dějinných souvislostí s 

uměleckou tvorbou (např. rok 1848) 
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● na příkladech objasní výsledky lidské 

činnosti z různých oblastí umění 

● vyjádří vlastní prožitky z recepce daných 

uměleckých děl 

● uvede hlavní literární směry a jejich 

významné představitele v české a světové 

literatuře 

 

 

přesahy 

 Do: 

ČJL (2. ročník) : Národní jazyk a jeho útvary, jazyková kultura 

ČJL (2. ročník) : Základy ortoepie a ortofonie 

ČJL (2. ročník) : Hlavní principy českého pravopisu 

ČJL (2. ročník) : Syntax, stavba komunikátu. 

ČJL (2. ročník) : Praktická stylistika 

ON (2. ročník) : Základní hodnoty a principy demokracie 

IKT (2. ročník) : Práce s počítačem 

Z: 

ČJL (2. ročník) : Syntax, stavba komunikátu. 

ČJL (2. ročník) : Praktická stylistika 

AJ (2. ročník) : Rozšiřování poslechových a řečových dovedností 

AJ (2. ročník) : Upevnění a rozšíření gramatických znalostí a dovedností 

AJ (2. ročník) : Upevnění a rozšíření gramatických znalostí a dovedností 

ČJL (2. ročník) : Národní jazyk a jeho útvary, jazyková kultura 

ČJL (2. ročník) : Základy ortoepie a ortofonie 

ČJL (2. ročník) : Hlavní principy českého pravopisu 

ON (2. ročník) : Stát, občan, občanství 

ON (2. ročník) : Svobodný přístup k informacím 

TV (2. ročník) : Tělesná výchova 

ČJL (2. ročník) : Literární památky a autoři starověku 

ČJL (2. ročník) : Literatura středověku - hlavní představitelé 

ČJL (2. ročník) : Literatura národního obrození 

ČJL (2. ročník) : Kulturní chování ve společnosti 

FYZ (2. ročník) : Elektrický obvod 

 průřezová témata 

 ODS 

ČŽP 

ČSP 

IKT 

  

Literární památky a autoři starověku 

 

10 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● zjišťuje potřebné informace z dostupných 

zdrojů, vybírá je a přistupuje k nim kriticky 

● používá klíčových slov při vyhledávání 

informačních pramenů 

● samostatně zpracovává informace 

● rozumí obsahu textu i jeho částí 

 

 
 

Literární památky a autoři starověku 

-lidová slovesnost 

-folklór 

-nejstarší orientální literatura 
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● orientuje se v nabídce kulturních institucí 

● porovná typické znaky kultur hlavních 

národností na našem území 

● na příkladech objasní výsledky lidské 

činnosti z různých oblastí umění 

● vyjádří vlastní prožitky z recepce daných 

uměleckých děl 

● uvede hlavní literární směry a jejich 

významné představitele v české a světové 

literatuře 

● samostatně vyhledává informace v této 

oblasti 

● má přehled o knihovnách a jejich službách 

● vystihne charakteristické znaky různých 

literárních textů a rozdíly mezi nimi 

● rozliší konkrétní literární díla podle 

základních druhů a žánrů 

● text interpretuje a debatuje o něm 
 

-Řecká a římská kultura 

-počátky písemností v českých zemích 

 

přesahy 

 Do: 

ČJL (2. ročník) : Národní jazyk a jeho útvary, jazyková kultura 

ČJL (2. ročník) : Estetická výchova 

ON (2. ročník) : Stát, občan, občanství 

ON (2. ročník) : Základní hodnoty a principy demokracie 

(2. ročník) : Literatura středověku - hlavní představitelé 

Z: 

ČJL (2. ročník) : Literatura středověku - hlavní představitelé 

ČJL (2. ročník) : Kulturní chování ve společnosti 

 průřezová témata 

 OD

S 

ČSP 

IKT 

 

 

Literatura středověku - hlavní 

představitelé 

 

10 

 

výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● používá klíčových slov při vyhledávání 

informačních pramenů 

● samostatně zpracovává informace 

● rozumí obsahu textu i jeho částí 

● porovná typické znaky kultur hlavních 

národností na našem území 

● na příkladech objasní výsledky lidské 

činnosti z různých oblastí umění 

● vyjádří vlastní prožitky z recepce daných 

uměleckých děl 

 

 

Literatura středověku - hlavní představitelé 
 

-literárně historická charakteristika období 

středověku 

-období předhusitské 

-doba husitská 

-Jan Hus jako osobnost církevní a vědecká 
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● uvede hlavní literární směry a jejich 

významné představitele v české a světové 

literatuře 

● samostatně vyhledává informace v této 

oblasti 

● má přehled o knihovnách a jejich službách 

● vystihne charakteristické znaky různých 

literárních textů a rozdíly mezi nimi 

● rozliší konkrétní literární díla podle 

základních druhů a žánrů 

● text interpretuje a debatuje o něm 

● orientuje se v nabídce kulturních institucí 

 

 

přesahy 

 Do: 

ČJL (2. ročník) : Národní jazyk a jeho útvary, jazyková kultura 

ČJL (2. ročník) : Estetická výchova 

ON (2. ročník) : Stát, občan, občanství 

ON (2. ročník) : Základní hodnoty a principy demokracie 

(2. ročník) : Literární památky a autoři starověku 

Z: 

ČJL (2. ročník) : Literární památky a autoři starověku 

ČJL (2. ročník) : Kulturní chování ve společnosti 

 průřezová témata 

 ODS 

IKT 

  

Literatura národního obrození 
 

8 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● zjišťuje potřebné informace z dostupných 

zdrojů, vybírá je a přistupuje k nim kriticky 

● používá klíčových slov při vyhledávání 

informačních pramenů 

● samostatně zpracovává informace 

● rozumí obsahu textu i jeho částí 

● text interpretuje a debatuje o něm 

● orientuje se v nabídce kulturních institucí 

● porovná typické znaky kultur hlavních 

národností na našem území 

● na příkladech objasní výsledky lidské 

činnosti z různých oblastí umění 

● vyjádří vlastní prožitky z recepce daných 

uměleckých děl 

● uvede hlavní literární směry a jejich 

významné představitele v české a světové 

literatuře 

● samostatně vyhledává informace v této 

oblasti 

 

 

Literatura národního obrození 
 

- hlavní představitelé NO 

- význam národního obrození pro vývoj 

literatury 

- historicko-politický význam NO 

- četba a interpretace jednotlivých děl - K.H. 

Mácha, K.H. Borovský atd. 
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● má přehled o knihovnách a jejich službách 

● vystihne charakteristické znaky různých 

literárních textů a rozdíly mezi nimi 

● rozliší konkrétní literární díla podle 

základních druhů a žánrů 

● postihne sémantický význam textu 
 

 

přesahy 

 Do: 

ČJL (2. ročník) : Národní jazyk a jeho útvary, jazyková kultura 

ČJL (2. ročník) : Praktická stylistika 

ČJL (2. ročník) : Estetická výchova 

ON (2. ročník) : Základní hodnoty a principy demokracie 

ON (2. ročník) : Úloha politiky ve společnosti 

Z: 

ČJL (2. ročník) : Kulturní chování ve společnosti 

 průřezová témata 

 ODS 

IKT 

  

Kulturní chování ve společnosti 
 

3 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● vhodně se prezentuje a obhajuje svá 

stanoviska 

● vyjadřuje se věcně správně, jasně a 

srozumitelně 

● zjišťuje potřebné informace z dostupných 

zdrojů, vybírá je a přistupuje k nim kriticky 

● má přehled o denním tisku a tisku podle 

svých zájmů 

● na příkladech objasní výsledky lidské 

činnosti z různých oblastí umění 

● vyjádří vlastní prožitky z recepce daných 

uměleckých děl 

● samostatně vyhledává informace v této 

oblasti 

● má přehled o knihovnách a jejich službách 

● orientuje se v nabídce kulturních institucí 

● popíše vhodné společenské chování v dané 

situaci 

 

 

Kulturní chování ve společnosti 
 

- kultura a kulturní instituce v České republice 

- regionální kultura a její hlavní představitelé 

- kultura národností žijících na našem území 

- zásady a principy kulturního chování 

- subkultury a jejich zaměření 
 

přesahy 

 Do: 

ČJL (2. ročník) : Estetická výchova 

ON (2. ročník) : Základní hodnoty a principy demokracie 

(2. ročník) : Literární památky a autoři starověku 

(2. ročník) : Literatura středověku - hlavní představitelé 

(2. ročník) : Literatura národního obrození 

TV (2. ročník) : Zásady chování 
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průřezová témata 

 ODS 

ČŽP 

ČSP 

IKT 

  

3. ročník - dotace: 1, povinný 
 
 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 
 

● mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání 
 

● ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky 
 

● sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků 

svého učení ze strany jiných lidí 
 

● s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.),  pořizovat 

si poznámky 
 

● uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně 

vyhledávat a zpracovávat informace 
 

● využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí 
 

● znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání 
 
 

Kompetence k řešení problémů 
 

● porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení 

problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit 

správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky 
 

● spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení) 
 

● uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace 
 

● volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro 

splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve 
 
 

Komunikativní kompetence 
 

● dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní komunikaci v cizojazyčném prostředí 

nejméně v jednom cizím jazyce 
 

● dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní pracovní uplatnění dle potřeb a 

charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět základní odborné terminologii a 

základním pracovním pokynům v písemné i ústní formě) 
 

● formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově 

správně 
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● pochopit výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni k 

prohlubování svých jazykových dovedností 
 

● snažit se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii 
 

● účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje 
 

● vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování 
 

● vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i 

psaných a vhodně se prezentovat 
 

● zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů, popř. projevů jiných lidí 
 

● zpracovávat běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty 
 
 

Personální a sociální kompetence 
 

● adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností 

je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické záležitosti, být finančně 

gramotní 
 

● ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí 
 

● podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě 

zvažovat návrhy druhých 
 

● posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a 

chování v různých situacích 
 

● pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností 
 

● přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly 
 

● přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, 

nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým 
 

● reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných 

lidí, přijímat radu i kritiku 
 

● stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace 

a životních podmínek 
 
 

Občanské kompetence a kulturní povědomí 
 

● dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika), 

vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci 
 

● chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje 
 

● jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu 
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● jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k 

uplatňování hodnot demokracie 
 

● podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní 

vztah 
 

● uvědomovat si – v rámci plurality a multikulturního soužití – vlastní kulturní, národní a 

osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých 
 

● uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost 

při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních 
 

● uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském 

a světovém kontextu 
 

● zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě 
 
 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 
 

● mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání; uvědomovat 

si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním 

podmínkám 
 
 

Národní jazyk a jeho útvary 

 

9 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● v písemném projevu uplatňuje znalosti 

českého pravopisu 

● pracuje s nejnovějšími normativními 

příručkami českého jazyka 

● odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a 

chyby 

● používá adekvátní slovní zásoby včetně 

příslušné odborné terminologie 

● nahradí běžné cizí slovo českým 

ekvivalentem a naopak 

● vhodně se prezentuje a obhajuje svá 

stanoviska 

● přednese krátký projev 

● rozpozná funkční styl a v typických 

příkladech slohový útvar 

● posoudí kompozici textu, jeho slovní 

zásobu a skladbu 

● zjišťuje potřebné informace z dostupných 

zdrojů, vybírá je a přistupuje k nim kriticky 

● používá klíčových slov při vyhledávání 

informačních pramenů 

● samostatně zpracovává informace 

● rozumí obsahu textu i jeho částí 

 

Národní jazyk a jeho útvary 
 

-vývojové tendence jazyka a jeho historie 

-čeština a jazyky příbuzné 

-počátky a vývoj českého písemnictví 

-význam přetváření jazyka (Cyril a Metoděj, 

Jan Hus, ČNO) 

-odborná terminologie 

-jazyková kultura 

-nářečí češtiny 

-nespisovné variety češtiny 

-mluvená a psaná forma jazyka 

-typologická klasifikace jazyků 

-základní příručky a slovníky češtiny 
 

přesahy 
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Do: 

ČJL (3. ročník) : Hlavní zásady ortoepie 

ČJL (3. ročník) : Principy českého pravopisu 

ČJL (3. ročník) : Syntax, větná stavba 

NJ (3. ročník) : Řečové dovednosti 

NJ (3. ročník) : Jazykové prostředky: 

AJ (3. ročník) : Rozšíření poslechových a řečových dovedností 

ON (3. ročník) : Člověk a právo 

ON (3. ročník) : Česká republika, Evropa a svět 

Z: 

ČJL (3. ročník) : Principy českého pravopisu 

ČJL (3. ročník) : Syntax, větná stavba 

ON (3. ročník) : Člověk a právo 

NJ (3. ročník) : Jazykové prostředky: 

AJ (3. ročník) : Upevnění písemných a řečových jazykových schopností 

ČJL (3. ročník) : Hlavní zásady ortoepie 

 průřezová témata 

 ODS 

IKT 

  

Hlavní zásady ortoepie 

 

9 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● v písemném i mluveném projevu využívá 

poznatků z tvarosloví 

● pracuje s nejnovějšími normativními 

příručkami českého jazyka 

● odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a 

chyby 

● používá adekvátní slovní zásoby včetně 

příslušné odborné terminologie 

● umí klást otázky a vhodně formulovat 

odpovědi 

● přednese krátký projev 

● používá klíčových slov při vyhledávání 

informačních pramenů 

 

Hlavní zásady ortoepie 
 

-hlavní zásady spisovné výslovnosti 

-frázování, větný přízvuk, melodie, intonace 

-ortoepická pravidla 

-rozdělení hlásek, artikulace 

-správný přízvuk 

-grafická stránka jazyka 

-výjimky a odchylky 

-interpunkce 
 

přesahy 

 Do: 

ČJL (3. ročník) : Národní jazyk a jeho útvary 

ČJL (3. ročník) : Principy českého pravopisu 

ČJL (3. ročník) : Syntax, větná stavba 

NJ (3. ročník) : Řečové dovednosti 

NJ (3. ročník) : Jazykové prostředky: 

AJ (3. ročník) : Rozšíření poslechových a řečových dovedností 

Z: 

ČJL (3. ročník) : Národní jazyk a jeho útvary 

ČJL (3. ročník) : Principy českého pravopisu 

ČJL (3. ročník) : Syntax, větná stavba 
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AJ (3. ročník) : Rozšíření poslechových a řečových dovedností 

AJ (3. ročník) : Rozšíření a zdokonlení gramatických znalostí 

AJ (3. ročník) : Upevnění písemných a řečových jazykových schopností 
 průřezová témata 

 IKT 

  

Principy českého pravopisu 
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 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● v písemném projevu uplatňuje znalosti 

českého pravopisu 

● v písemném i mluveném projevu využívá 

poznatků z tvarosloví 

● pracuje s nejnovějšími normativními 

příručkami českého jazyka 

● odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a 

chyby 

● používá adekvátní slovní zásoby včetně 

příslušné odborné terminologie 

● nahradí běžné cizí slovo českým 

ekvivalentem a naopak 

● umí klást otázky a vhodně formulovat 

odpovědi 

● posoudí kompozici textu, jeho slovní 

zásobu a skladbu 

● používá klíčových slov při vyhledávání 

informačních pramenů 

● samostatně zpracovává informace 
 

Principy českého pravopisu 
 

-závaznost pravopisné kodifikace 

-vývoj pravopisu (primitivní, spřežkový, 

diakritický, bratrský, novodobý) 

-problematické pravopisné jevy 

-psaní velkých písmen 

-hranice slov v písmu a dělení slov 

-rozdíly v tvarosloví 
 

Morfologie 
 

-principy třídění slov 

-mluvnické kategorie 

-slova ohebná a neohebná 

-slovní rozbor textu 

 

přesahy 

 Do: 

ČJL (3. ročník) : Národní jazyk a jeho útvary 

ČJL (3. ročník) : Hlavní zásady ortoepie 

ČJL (3. ročník) : Syntax, větná stavba 

NJ (3. ročník) : Řečové dovednosti 

NJ (3. ročník) : Jazykové prostředky: 

AJ (3. ročník) : Rozšíření poslechových a řečových dovedností 

AJ (3. ročník) : Rozšíření a zdokonalení gramatických znalostí 

Z: 

ČJL (3. ročník) : Národní jazyk a jeho útvary 

ČJL (3. ročník) : Syntax, větná stavba 

ČJL (3. ročník) : Hlavní zásady ortoepie 
 průřezová témata 

 IKT 

  

Syntax, větná stavba 

 

9 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● v písemném projevu uplatňuje znalosti 

českého pravopisu 

 

Syntax, větná stavba 
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● v písemném i mluveném projevu využívá 

poznatků z tvarosloví 

● pracuje s nejnovějšími normativními 

příručkami českého jazyka 

● odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a 

chyby 

● používá adekvátní slovní zásoby včetně 

příslušné odborné terminologie 

● nahradí běžné cizí slovo českým 

ekvivalentem a naopak 

● umí klást otázky a vhodně formulovat 

odpovědi 

● posoudí kompozici textu, jeho slovní 

zásobu a skladbu 

● používá klíčových slov při vyhledávání 

informačních pramenů 

● samostatně zpracovává informace 

● rozumí obsahu textu i jeho částí 

 

-stavba věty jednoduché, větné vztahy 

-větné členy základní a rozvíjející 

-pořádek slov ve větě 

-řeč přímá a nepřímá 

-souvětí souřadné a podřadné 

-složitější souvětí, grafické vyjádření 

-syntaktický rozbor textu 

 

přesahy 

 Do: 

ČJL (3. ročník) : Národní jazyk a jeho útvary 

ČJL (3. ročník) : Hlavní zásady ortoepie 

ČJL (3. ročník) : Principy českého pravopisu 

NJ (3. ročník) : Řečové dovednosti 

NJ (3. ročník) : Jazykové prostředky: 

AJ (3. ročník) : Rozšíření poslechových a řečových dovedností 

AJ (3. ročník) : Rozšíření a zdokonalení gramatických znalostí 

Z: 

ČJL (3. ročník) : Národní jazyk a jeho útvary 

ČJL (3. ročník) : Principy českého pravopisu 

AJ (3. ročník) : Rozšíření poslechových a řečových dovedností 

AJ (3. ročník) : Rozšíření a zdokonalení gramatických znalostí 

NJ (3. ročník) : Jazykové prostředky: 

AJ (3. ročník) : Upevnění písemných a řečových jazykových schopností 

ČJL (3. ročník) : Hlavní zásady ortoepie 

 průřezová témata 

 IKT 

  

Světová literatura 

 

10 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● zjišťuje potřebné informace z dostupných 

zdrojů, vybírá je a přistupuje k nim kriticky 

● používá klíčových slov při vyhledávání 

informačních pramenů 

● samostatně zpracovává informace 

● rozumí obsahu textu i jeho částí 

● pořizuje z odborného textu výpisky 
 

Světová literatura 
 

světová literatura na počátku 20. století 

četba, porozumění a interpretace textu 
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● má přehled o denním tisku a tisku podle 

svých zájmů 

● má přehled o knihovnách a jejich službách 
 

 

průřezová témata 

 ODS 

ČŽP 

ČSP 

  

Česká literatura 

 

10 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● nahradí běžné cizí slovo českým 

ekvivalentem a naopak 

● posoudí kompozici textu, jeho slovní 

zásobu a skladbu 

● zjišťuje potřebné informace z dostupných 

zdrojů, vybírá je a přistupuje k nim kriticky 

● používá klíčových slov při vyhledávání 

informačních pramenů 

● samostatně zpracovává informace 

● rozumí obsahu textu i jeho částí 

● má přehled o knihovnách a jejich službách 
 

Česká literatura 
 

meziválečná česká poezie 

meziválečná česká próza 

drama mezi dvěma válkami 

česká literatura v období okupace 

česká literatura po r. 1945 

české drama po r. 1945 
 

průřezová témata 

 ODS 

ČŽP 

ČSP 

  

Praktická stylistika 

 

9 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● v písemném projevu uplatňuje znalosti 

českého pravopisu 

● v písemném i mluveném projevu využívá 

poznatků z tvarosloví 

● pracuje s nejnovějšími normativními 

příručkami českého jazyka 

● odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a 

chyby 

● používá adekvátní slovní zásoby včetně 

příslušné odborné terminologie 

● nahradí běžné cizí slovo českým 

ekvivalentem a naopak 

● vhodně se prezentuje a obhajuje svá 

stanoviska 

● umí klást otázky a vhodně formulovat 

odpovědi 

● přednese krátký projev 

● rozpozná funkční styl a v typických 

příkladech slohový útvar 

 

Praktická stylistika 
 

popis prostý 

popis odborný 

odborná terminologie 

charakteristika 

stylistický výklad 

referát 

stylistická písemná práce 
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● posoudí kompozici textu, jeho slovní 

zásobu a skladbu 

● odborně se vyjadřuje o jevech svého oboru 

v základních útvarech odborného stylu, 

především popisného a výkladového 

● vytvoří základní útvary administrativního 

stylu 

● zjišťuje potřebné informace z dostupných 

zdrojů, vybírá je a přistupuje k nim kriticky 

● používá klíčových slov při vyhledávání 

informačních pramenů 

● samostatně zpracovává informace 

● rozumí obsahu textu i jeho částí 

● pořizuje z odborného textu výpisky 

● má přehled o denním tisku a tisku podle 

svých zájmů 

● má přehled o knihovnách a jejich službách 
 

 

přesahy 

 Do: 

OVY (3. ročník) : Měření měřícími přístroji 

OVY (3. ročník) : Chladicí technika 

OVY (3. ročník) : Demontáž kompresorů, čištění, klasifikace dílů, celková oprava 

OVY (3. ročník) : Výkonové zkoušky kompresorů 

OVY (3. ročník) : Montáž kompresorů, KCHJ jejich použití 

OVY (3. ročník) : Kompresorový parní systém s expanzním ventilem 

OVY (3. ročník) : Klimatizační zařízení 

OVY (3. ročník) : Zjišťování závad a způsob opravy chladících okruhů s expanzní kapilárou 
 průřezová témata 

 ODS 

ČŽP 

ČSP 

IKT 
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4.1.2. Vzdělávání a komunikace v německém jazyce 
 
 

Vzdělávání v cizím jazyce se významně podílí na přípravě žáků na aktivní život v multikulturní 

společnosti, neboť vede žáky k osvojení praktických řečových dovedností cizího jazyka jako 

nástroje 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, rozvíjí jejich 

komunikativní kompetence a schopnost učit se po celý život. Učí je vnímavosti ke kultuře, 

schopnosti užívat způsoby dorozumění s mluvčími jiných kultur. 
 

Vzdělávání v cizím jazyce navazuje na RVP ZV a směřuje k osvojení kvalitní úrovně jazykových 

znalostí a komunikativních dovedností, která odpovídá výstupní úrovni A2+ podle Společného 

evropského referenčního rámce pro jazyky. 
 

Rozsah produktivní slovní zásoby činí přibližně 320 lexikálních jednotek za rok. Z toho obecně 

odborná a odborná terminologie tvoří nejméně 20 % slovní zásoby za studium. 
 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli: 
 

− komunikovat v rámci základních témat, vyměňovat si názory a informace týkající se známých 

témat všeobecných i odborných v projevech mluvených i psaných, volit vhodné komunikační 

strategie a jazykové prostředky; vyjadřovat srozumitelně hlavní myšlenky; 
 

− efektivně pracovat s cizojazyčným textem včetně jednoduššího odborného textu, využívat 

text jako zdroj poznání i jako prostředku ke zkvalitňování svých jazykových znalostí; 
 

− získávat informace o světě, zvláště o zemích studovaného jazyka, a získané poznatky 

využívat ke komunikaci; 
 

− pracovat se slovníky, jazykovými aj. příručkami,  popř.i s dalšími zdroji informací v cizím jazyce 

včetně internetu, využívat práce s těmito informačními zdroji ke studiu jazyka i k prohlubování 

svých všeobecných vědomostí a dovedností; 
 

− efektivně se učit cizí jazyk; využívat vědomosti a dovednosti získané ve výuce mateřského 

jazyka při studiu cizího jazyka; 
 

− 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. 
 

Vzdělávání v cizích jazycích je založeno na humanistických přístupech k žákovi a kognitivně 

komunikativním způsobu výuky včetně využívání didaktických interkulturních aspektů. Je 

žádoucí používat aktivizující didaktické metody, organizovat činnosti podporující zvýšenou 

myšlenkovou aktivitu žáků, objevovat pro žáky strategie učení odpovídající jejich učebním 

předpokladům, podporovat sebedůvěru, samostatnost a iniciativu žáků, rovněž jejich 

sebekontrolu a sebehodnocení. K podpoře výuky jazyků je vhodné používat multimediální 

výukové programy a internet, podle podmínek umožnit výuku některých tematických celků 

jiných předmětů v cizím jazyce, integrovat odborný jazyk do výuky včetně odborného výcviku, 

rozvíjet kontakty mezi školami v zahraničí. Organizovat odborné jazykové pobyty jako podpůrné 

aktivity pro poznávání života v multikulturní společnosti a podporovat vedení jazykového 

portfolia. Je vhodné výuku orientovat prakticky, se zaměřením na řečové dovednosti a postupné 

zkvalitňování jazykové správnosti projevu. Vyučovací proces by měl směřovat k motivaci žáků 

ke studiu jazyků. 
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Je třeba, aby škola respektovala cizí jazyk, který již žáci v základním vzdělávání studovali, a 

nabídkou umožnila žákům studium dvou cizích jazyků. 
 

Obsah vzdělávání (učivo) v RVP je z didaktického hlediska je rozdělen do čtyř kategorií. Školy 

při tvorbě ŠVP zohlední všechny zmiňované kategorie učiva. Je samozřejmé, že v procesu 

výuky se všechny čtyři kategorie přirozeně a nenásilně propojují. Není žádoucí je vyučovat 

izolovaně. V kompetenci škol je zařazení takových témat do ŠVP, která odpovídají potřebě a 

specializaci vyučovaných oborů. 
 
 

Učební plán předmětu 
 

Ročník 

 

I 

 

II III 

 Dotace 

 

2 

 

2 

 

2 

 Povinnost 
(skupina) 

 

 
volitelný (bez skupiny) 
 

 
volitelný (bez skupiny) 
 

 
volitelný (bez skupiny) 
 

Dotace 

skupiny 

 

   

 
 

1. ročník - dotace: 2, volitelný (bez skupiny) 
 
 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 
 

● mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání 
 

● ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky 
 

● sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků 

svého učení ze strany jiných lidí 
 

● s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.),  

pořizovat si poznámky 
 

● uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně 

vyhledávat a zpracovávat informace 
 

● využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí 
 

● znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání 
 
 

Kompetence k řešení problémů 
 

● porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení 

problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit 

správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky 
 

● spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení) 
 

● volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro 

splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve 
 
 
 
 

Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Vyšší odborná škola, střední Strana 81 z 418 

odborná škola a střední odborné učiliště, IČ: 60884690. 
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných 

autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody. 



ŠVP - Elektromechanik pro zařízení a přístroje 
 
 
 
 

Komunikativní kompetence 
 

● dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní komunikaci v cizojazyčném prostředí 

nejméně v jednom cizím jazyce 
 

● formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově 

správně 
 

● pochopit výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni k 

prohlubování svých jazykových dovedností 
 

● snažit se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii 
 

● účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje 
 

● vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování 
 

● vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i 

psaných a vhodně se prezentovat 
 

● zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů, popř. projevů jiných lidí 
 

● zpracovávat běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty 
 
 

Personální a sociální kompetence 
 

● pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností 
 

● přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly 
 
 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat 

s informacemi 

● pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, 

elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních 

technologií 
 

● pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních 

technologií 
 
 

Řečové dovednosti: 
 

16 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● rozumí přiměřeným souvislým projevům 

a krátkým rozhovorům rodilých mluvčích 

pronášeným zřetelně spisovým jazykem i s 

obsahem několika snadno odhadnutelných 

výrazů 

● čte s porozuměním věcně i jazykově 

přiměřené texty včetně jednoduchých textů 

odborných, orientuje se v textu, v textu 

nalezne důležité informace hlavní i vedlejší 

myšlenky 

 

Řečové dovednosti: 

-čtení a práce s textem 

-hláskování slov 

-pozdravy v různých situacích 

-telefonování 

-základní údaje o své osobě 

-počítání a pojmenování času a data 

-požádání o informaci 

-porozumění jednoduchému textu 

-nakupování 
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● požádá o vysvětlení neznámého výrazu, 

o zopakování dotazu či sdělení nebo 

zpomalení tempa řeči 

● zaznamená písemně hlavní myšlenky 

a informace z vyslechnutého nebo 

přečteného textu, samostatně, popř. s 

pomocí slovníku a jiných jazykových 

příruček, zformuluje vlastní myšlenky ve 

formě krátkého sdělení, jednoduchého 

popisu, vyprávění, osobního dopisu a 

odpovědi na dopis, pozdravů, blahopřání 

● vhodně aplikuje slovní zásobu včetně 

vybrané frazeologie v rozsahu daných 

komunikačních situací a

 tematických okruhů a 

vybranou základní odbornou slovní 

zásobu ze svého oboru 

 

-objednávání jídla 

-popsání bytu, zařízení 

-domluvení termínu 

 

přesahy 

 Do: 

ČJL (1. ročník) : Ortoepická problematika jazyka 

IKT (1. ročník) : Práce s počítačem 

IKT (1. ročník) : Internet 

Z: 

ČJL (1. ročník) : Ortoepická problematika jazyka 

ČJL (1. ročník) : Hlavní principy českého pravopisu 

NJ (1. ročník) : Jazykové prostředky: 

NJ (1. ročník) : Tématické okruhy: 

NJ (1. ročník) : Poznatky o německy mluvících zemích, srovnání s Českou republikou: 

ČJL (1. ročník) : Základní literární druhy a žánry 

M (1. ročník) : Výrazy 

FYZ (1. ročník) : Mechanická energie 

 průřezová témata 

 ČSP 

IKT 

  

Jazykové prostředky: 
 

16 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● odhaduje význam neznámých výrazů podle 

kontextu a způsobu tvoření 

● vhodně používá překladové i jiné slovníky v 

tištěné i elektronické podobě a umí přeložit 

přiměřený text 

● rozlišuje základní zvukové prostředky 

● vhodně uplatňuje základní způsoby tvoření 

slov daného jazyka a využívá je pro 

porozumění textu i ve vlastním projevu 

 

Jazykové prostředky: 

-pravopis 

-výslovnost 

-osobní a tázací zájmena 

-přivlastňovací zájmena 

-ukazovací zájmena 

-určitý a neurčitý člen 

-přídavné jméno v přísudku 

-množné číslo podstatných jmen 

-spojky"aber",a "sondern" 

-zápor-nicht, nein,kein 
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● používá běžné gramatické prostředky a 

vzorce v rámci snadno předvídatelných 

situací 
 

-výrazy pro určení množství 

-zeměpisné názvy 

-časování pravidelných sloves 

-časování silných a pomocných sloves 

-význam slovesa "mögen" 

-rozkazovací způsob 

-způsobová slovesa-rámcová konstrukce 

-pořádek slov v oznamovací a tázací větě 

-skloňování členu určitého a neurčitého ve 

všech rodech 

-předložky se 3. a 4.pádem 

- 

 přesahy 

 Do: 

ČJL (1. ročník) : Ortoepická problematika jazyka 

ČJL (1. ročník) : Syntax, větná skladba 

NJ (1. ročník) : Řečové dovednosti: 

NJ (1. ročník) : Tematické okruhy: 

NJ (1. ročník) : Poznatky o německy mluvících zemích, srovnání s Českou republikou: 

IKT (1. ročník) : Internet 

Z: 

ČJL (1. ročník) : Ortoepická problematika jazyka 

ČJL (1. ročník) : Hlavní principy českého pravopisu 

NJ (1. ročník) : Tematické okruhy: 

NJ (1. ročník) : Poznatky o německy mluvících zemích, srovnání s Českou republikou: 

ČJL (1. ročník) : Základní literární druhy a žánry 

FYZ (1. ročník) : Mechanická energie 
 průřezová témata 

 IKT 

  

Tematické okruhy: 
 

18 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● reaguje komunikativně správně v běžných 

životních situacích a v jednoduchých 

pracovních situacích v rozsahu aktivně 

osvojených jazykových prostředků, dokáže 

si vyžádat a podat jednoduchou informaci, 

sdělit své stanovisko 

● vyjádří, jak se cítí, dokáže rozsáhleji popsat 

místo, lidi nebo zážitky ze svého prostředí 

● vyjadřuje se ústně i písemně 

ke stanoveným      tématům,      pohotově 

a     vhodně     řeší     každodenní     snadno 

předvídatelnéřečové situace i jednoduché a 

typické situace týkající se pracovní činnosti 

 

Tematické okruhy: 

-první kontakty 

-pokrmy a stravování 

-volný čas 

-bydlení a domácnost 

-Švýcarsko 

 

přesahy 

 Do: 
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NJ (1. ročník) : Řečové dovednosti: 

NJ (1. ročník) : Jazykové prostředky: 

NJ (1. ročník) : Poznatky o německy mluvících zemích, srovnání s Českou republikou: 

IKT (1. ročník) : Práce s počítačem 

IKT (1. ročník) : Internet 

Z: 

NJ (1. ročník) : Jazykové prostředky: 

NJ (1. ročník) : Poznatky o německy mluvících zemích, srovnání s Českou republikou: 

 průřezová témata 

 ČSP 

IKT 

  

Poznatky o německy mluvících zemích, 

srovnání s Českou republikou: 

 

16 

 

výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● má faktické znalosti především o 

základních geografických, demografických, 

hospodářských,      politických, kulturních 

faktorech zemí dané jazykové oblasti 

včetně vybraných poznatků z oboru, a to 

v porovnání s reáliemi mateřské země a 

jazyka 

● zná základní společenské zvyklosti a 

sociokulturní specifika zemí daného jazyka 

ve srovnání se zvyklostmi v České 

republice, uplatňuje je vhodně v komunikaci 

a při řešení problémů i v jiných vyučovacích 

předmětech 

 

Poznatky o německy mluvících zemích, 

srovnání s Českou republikou: 

-zvyklosti při pozdravech, představování 

-způsob telefonování 

-stravovací zvyklosti 

-aktivity ve volném čase 

-úroveň bydlení 

 

přesahy 

 Do: 

NJ (1. ročník) : Řečové dovednosti: 

NJ (1. ročník) : Jazykové prostředky: 

NJ (1. ročník) : Tematické okruhy: 

IKT (1. ročník) : Práce s počítačem 

IKT (1. ročník) : Internet 

Z: 

ČJL (1. ročník) : Ortoepická problematika jazyka 

ČJL (1. ročník) : Hlavní principy českého pravopisu 

NJ (1. ročník) : Jazykové prostředky: 

NJ (1. ročník) : Tematické okruhy: 
 průřezová témata 

 ČSP 

IKT 

  

2. ročník - dotace: 2, volitelný (bez skupiny) 
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Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 
 

● mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání 
 

● ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky 
 

● sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků 

svého učení ze strany jiných lidí 
 

● s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.),  pořizovat 

si poznámky 
 

● uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně 

vyhledávat a zpracovávat informace 
 

● využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí 
 

● znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání 
 
 

Kompetence k řešení problémů 
 

● porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení 

problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit 

správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky 
 

● spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení) 
 

● uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace 
 

● volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro 

splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve 
 
 

Komunikativní kompetence 
 

● dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní komunikaci v cizojazyčném prostředí 

nejméně v jednom cizím jazyce 
 

● dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní pracovní uplatnění dle potřeb a 

charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět základní odborné terminologii a 

základním pracovním pokynům v písemné i ústní formě) 
 

● formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově 

správně 
 

● pochopit výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni k 

prohlubování svých jazykových dovedností 
 

● snažit se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii 
 

● účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje 
 

● vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování 
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● vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i 

psaných a vhodně se prezentovat 
 

● zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů, popř. projevů jiných lidí 
 

● zpracovávat běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty 
 
 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat 

s informacemi 

● komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace 
 

● pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením 
 

● pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, 

elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních 

technologií 
 

● pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních 

technologií 
 

● získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet 
 
 

Řečové dovednosti: 
 

16 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● vhodně používá překladové i jiné slovníky v 

tištěné i elektronické podobě a umí přeložit 

přiměřený text 

● reaguje komunikativně správně v běžných 

životních situacích a v jednoduchých 

pracovních situacích v rozsahu aktivně 

osvojených jazykových prostředků, dokáže 

si vyžádat a podat jednoduchou informaci, 

sdělit své stanovisko 

● požádá o vysvětlení neznámého výrazu, 

o zopakování dotazu či sdělení nebo 

zpomalení tempa řeči 

● vyjádří, jak se cítí, dokáže rozsáhleji popsat 

místo, lidi nebo zážitky ze svého prostředí 

● zaznamená písemně hlavní myšlenky 

a informace z vyslechnutého nebo 

přečteného textu, samostatně, popř. s 

pomocí slovníku a jiných jazykových 

příruček, zformuluje vlastní myšlenky ve 

formě krátkého sdělení, jednoduchého 

popisu, vyprávění, osobního dopisu a 

odpovědi na dopis, pozdravů, blahopřání 

● rozlišuje základní zvukové prostředky 

● vhodně aplikuje slovní zásobu včetně 

vybrané frazeologie v rozsahu daných 

 

Řečové dovednosti: 

-napsání pozvánky 

-nakupování 

-jmenování údajů o sobě i jiných osobách 

-popsání zdravotního stavu, nemoci, 

předání rad 

-popis události, která se stala 

-vyjádření přání 

-informování o činnostech a událostech 

-zeptání se na cestu a popsání cesty 
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komunikačních situací a

 tematických okruhů a 

vybranou základní odbornou slovní 

zásobu ze svého oboru 

 

 

přesahy 

 Do: 

ČJL (2. ročník) : Základy ortoepie a ortofonie 

NJ (2. ročník) : Jazykové prostředky 

Z: 

ČJL (2. ročník) : Syntax, stavba komunikátu. 

ČJL (2. ročník) : Praktická stylistika 

ČJL (2. ročník) : Národní jazyk a jeho útvary, jazyková kultura 

ČJL (2. ročník) : Základy ortoepie a ortofonie 

ČJL (2. ročník) : Hlavní principy českého pravopisu 

NJ (2. ročník) : Jazykové prostředky 

NJ (2. ročník) : Tematické okruhy: 

NJ (2. ročník) : Poznatky o německy mluvících zemích ve srovnání s Českou republikou: 

 průřezová témata 

 ČSP 

IKT 

  

Jazykové prostředky 

 

16 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● odhaduje význam neznámých výrazů podle 

kontextu a způsobu tvoření 

● zaznamená písemně hlavní myšlenky 

a informace z vyslechnutého nebo 

přečteného textu, samostatně, popř. s 

pomocí slovníku a jiných jazykových 

příruček, zformuluje vlastní myšlenky ve 

formě krátkého sdělení, jednoduchého 

popisu, vyprávění, osobního dopisu a 

odpovědi na dopis, pozdravů, blahopřání 

● vhodně aplikuje slovní zásobu včetně 

vybrané frazeologie v rozsahu daných 

komunikačních situací a

 tematických okruhů a 

vybranou základní odbornou slovní 

zásobu ze svého oboru 

● uplatňuje v písemném projevu správnou 

grafickou podobu jazyka, dodržuje základní 

pravopisné normy 

● používá běžné gramatické prostředky a 

vzorce v rámci snadno předvídatelných 

situací 

 

Jazykové prostředky: 

-předložky se 4.pádem 

-předložky se 3.pádem 

-osobní zájmena ve 3. a 4. pádě 

-předložky v časových údajích 

-složená podstatná jména 

-vazba-"es gibt" 

-užití sloves "stellen, stehen, legen, 

liegen" -tázací zájmena 

-spojky souřadící 

-řadové číslovky 

-stupňování přídavných jmen a příslovcí 

-tvoření perfekta 

-préteritum sloves "haben" a "sein" 
 

přesahy 

 Do: 

ČJL (2. ročník) : Základy ortoepie a ortofonie 

ČJL (2. ročník) : Syntax, stavba komunikátu. 
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ČJL (2. ročník) : Praktická stylistika 

NJ (2. ročník) : Řečové dovednosti: 

Z: 

ČJL (2. ročník) : Syntax, stavba komunikátu. 

ČJL (2. ročník) : Praktická stylistika 

ČJL (2. ročník) : Národní jazyk a jeho útvary, jazyková kultura 

ČJL (2. ročník) : Základy ortoepie a ortofonie 

ČJL (2. ročník) : Hlavní principy českého pravopisu 

NJ (2. ročník) : Řečové dovednosti: 

NJ (2. ročník) : Tematické okruhy: 

NJ (2. ročník) : Poznatky o německy mluvících zemích ve srovnání s Českou republikou: 

 průřezová témata 

 IKT 

  

Tematické okruhy: 
 

18 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● rozumí přiměřeným souvislým projevům 

a krátkým rozhovorům rodilých mluvčích 

pronášeným zřetelně spisovým jazykem i s 

obsahem několika snadno odhadnutelných 

výrazů 

● vhodně aplikuje slovní zásobu včetně 

vybrané frazeologie v rozsahu daných 

komunikačních situací a

 tematických okruhů a 

vybranou základní odbornou slovní 

zásobu ze svého oboru 

● vhodně uplatňuje základní způsoby tvoření 

slov daného jazyka a využívá je pro 

porozumění textu i ve vlastním projevu 

● používá běžné gramatické prostředky a 

vzorce v rámci snadno předvídatelných 

situací 

● vyjadřuje se ústně i písemně 

ke stanoveným      tématům,      pohotově 

a     vhodně     řeší     každodenní     snadno 

předvídatelnéřečové situace i jednoduché a 

typické situace týkající se pracovní činnosti 

 

Tematické okruhy: 

-Německo-reálie 

-nakupování a obdarování 

-nemoci 

-orientace ve 

městě -

každodenní život 

 

přesahy 

 Do: 

NJ (2. ročník) : Řečové dovednosti: 

NJ (2. ročník) : Jazykové prostředky 

NJ (2. ročník) : Poznatky o německy mluvících zemích ve srovnání s Českou republikou: 

IKT (2. ročník) : Práce s počítačem 

Z: 

NJ (2. ročník) : Poznatky o německy mluvících zemích ve srovnání s Českou republikou: 

 průřezová témata 

 ČSP 

 
 

Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Vyšší odborná škola, střední Strana 89 z 418 

odborná škola a střední odborné učiliště, IČ: 60884690. 
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných 

autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody. 



ŠVP - Elektromechanik pro zařízení a přístroje 
 
 
 
 

IKT 
 
 

Poznatky o německy mluvících zemích 

ve srovnání s Českou republikou: 

 

16 

 

výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● čte s porozuměním věcně i jazykově 

přiměřené texty včetně jednoduchých textů 

odborných, orientuje se v textu, v textu 

nalezne důležité informace hlavní i vedlejší 

myšlenky 

● vhodně používá překladové i jiné slovníky v 

tištěné i elektronické podobě a umí přeložit 

přiměřený text 

● požádá o vysvětlení neznámého výrazu, 

o zopakování dotazu či sdělení nebo 

zpomalení tempa řeči 

● zná základní společenské zvyklosti a 

sociokulturní specifika zemí daného jazyka 

ve srovnání se zvyklostmi v České 

republice, uplatňuje je vhodně v komunikaci 

a při řešení problémů i v jiných vyučovacích 

předmětech 

 

Poznatky o německy mluvících zemích ve 

srovnání s Českou republikou: 

-životní úroveň 

-prodejny a obchodní síť 

-lékařství a zdravotní péče 

-tradice a společenské zvyklosti 

 

přesahy 

 Do: 

NJ (2. ročník) : Řečové dovednosti: 

NJ (2. ročník) : Jazykové prostředky 

NJ (2. ročník) : Tematické okruhy: 

IKT (2. ročník) : Práce s počítačem 

Z: 

ČJL (2. ročník) : Syntax, stavba komunikátu. 

ČJL (2. ročník) : Praktická stylistika 

ČJL (2. ročník) : Národní jazyk a jeho útvary, jazyková kultura 

ČJL (2. ročník) : Základy ortoepie a ortofonie 

ON (2. ročník) : Svobodný přístup k informacím 

NJ (2. ročník) : Tematické okruhy: 

 průřezová témata 

 ČSP 

IKT 

  

3. ročník - dotace: 2, volitelný (bez skupiny) 
 
 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 
 

● mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání 
 

● ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky 
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● sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků 

svého učení ze strany jiných lidí 
 

● s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.),  

pořizovat si poznámky 
 

● uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně 

vyhledávat a zpracovávat informace 
 

● využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí 
 

● znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání 
 
 

Kompetence k řešení problémů 
 

● porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení 

problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit 

správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky 
 

● spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení) 
 

● uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace 
 

● volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro 

splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve 
 
 

Komunikativní kompetence 
 

● dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní komunikaci v cizojazyčném prostředí 

nejméně v jednom cizím jazyce 
 

● dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní pracovní uplatnění dle potřeb a 

charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět základní odborné terminologii a 

základním pracovním pokynům v písemné i ústní formě) 
 

● formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově 

správně 
 

● pochopit výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni k 

prohlubování svých jazykových dovedností 
 

● snažit se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii 
 

● účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje 
 

● vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování 
 

● vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i 

psaných a vhodně se prezentovat 
 

● zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů, popř. projevů jiných lidí 
 

● zpracovávat běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty 
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Personální a sociální kompetence 
 

● stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace 

a životních podmínek 
 
 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat 

s informacemi 

● komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace 
 

● pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením 
 

● pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, 

elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních 

technologií 
 

● pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních 

technologií 
 

● uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a 

kriticky přistupovat k získaných informacím, být mediálně gramotní 
 

● získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet 
 
 

Řečové dovednosti 
 

16 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● rozumí přiměřeným souvislým projevům 

a krátkým rozhovorům rodilých mluvčích 

pronášeným zřetelně spisovým jazykem i s 

obsahem několika snadno odhadnutelných 

výrazů 

● čte s porozuměním věcně i jazykově 

přiměřené texty včetně jednoduchých textů 

odborných, orientuje se v textu, v textu 

nalezne důležité informace hlavní i vedlejší 

myšlenky 

● vhodně používá překladové i jiné slovníky v 

tištěné i elektronické podobě a umí přeložit 

přiměřený text 

● reaguje komunikativně správně v běžných 

životních situacích a v jednoduchých 

pracovních situacích v rozsahu aktivně 

osvojených jazykových prostředků, dokáže 

si vyžádat a podat jednoduchou informaci, 

sdělit své stanovisko 

● požádá o vysvětlení neznámého výrazu, 

o zopakování dotazu či sdělení nebo 

zpomalení tempa řeči 

● vyjádří, jak se cítí, dokáže rozsáhleji popsat 

místo, lidi nebo zážitky ze svého prostředí 

 

Řečové dovednosti: 

-vyjádření souhlasu a nesouhlasu 

-svolení a odmítnutí 

-jednoduché obraty vyjadřující návrh, 

upozornění, překvapení 

-poslech s porozuměním a jeho interpretace 

-jednoduchý překlad 

-překlad jednoduchého odborného textu 
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přesahy 
 Do: 

NJ (3. ročník) : Jazykové prostředky: 

NJ (3. ročník) : Poznatky o německy mluvících zemích ve srovnání s Českou republikou: 

AJ (3. ročník) : Rozšíření poslechových a řečových dovedností 

Z: 

ČJL (3. ročník) : Národní jazyk a jeho útvary 

ČJL (3. ročník) : Principy českého pravopisu 

ČJL (3. ročník) : Syntax, větná stavba 

NJ (3. ročník) : Jazykové prostředky: 

NJ (3. ročník) : Tematické okruhy: 

NJ (3. ročník) : Poznatky o německy mluvících zemích ve srovnání s Českou republikou: 

ČJL (3. ročník) : Hlavní zásady ortoepie 

 průřezová témata 

 ČSP 

IKT 

  

Jazykové prostředky: 
 

16 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● odhaduje význam neznámých výrazů podle 

kontextu a způsobu tvoření 

● rozlišuje základní zvukové prostředky 

● vhodně uplatňuje základní způsoby tvoření 

slov daného jazyka a využívá je pro 

porozumění textu i ve vlastním projevu 

● uplatňuje v písemném projevu správnou 

grafickou podobu jazyka, dodržuje základní 

pravopisné normy 

● používá běžné gramatické prostředky a 

vzorce v rámci snadno předvídatelných 

situací 

 

Jazykové prostředky: 

-minulý čas silných sloves 

-préteritum 

-vazby sloves 

-zájmenná příslovce-souvětí souřadné 

-věty časové 

-rozvoj jednoduché odborné terminologie 

-konjuktiv préterita,opis s "würde" 

 

přesahy 

 Do: 

ČJL (3. ročník) : Národní jazyk a jeho útvary 

ČJL (3. ročník) : Syntax, větná stavba 

NJ (3. ročník) : Řečové dovednosti 

NJ (3. ročník) : Tematické okruhy: 

NJ (3. ročník) : Poznatky o německy mluvících zemích ve srovnání s Českou republikou: 

Z: 

ČJL (3. ročník) : Národní jazyk a jeho útvary 

ČJL (3. ročník) : Principy českého pravopisu 

ČJL (3. ročník) : Syntax, větná stavba 

NJ (3. ročník) : Řečové dovednosti 

NJ (3. ročník) : Tematické okruhy: 

NJ (3. ročník) : Poznatky o německy mluvících zemích ve srovnání s Českou republikou: 

ČJL (3. ročník) : Hlavní zásady ortoepie 

 průřezová témata 
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IKT 
 
 

Tematické okruhy: 
 

16 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● reaguje komunikativně správně v běžných 

životních situacích a v jednoduchých 

pracovních situacích v rozsahu aktivně 

osvojených jazykových prostředků, dokáže 

si vyžádat a podat jednoduchou informaci, 

sdělit své stanovisko 

● vhodně aplikuje slovní zásobu včetně 

vybrané frazeologie v rozsahu daných 

komunikačních situací a

 tematických okruhů a 

vybranou základní odbornou slovní 

zásobu ze svého oboru 

● vyjadřuje se ústně i písemně 

ke stanoveným      tématům,      pohotově 

a     vhodně     řeší     každodenní     snadno 

předvídatelnéřečové situace i jednoduché a 

typické situace týkající se pracovní činnosti 

 

Tematické okruhy: 

-volný čas-kultura, řemesla, sport, zájmy 

-média 

-zaměstnání a práce 

-odborné tematické okruhy-klimatizace, 

bílá technika 

 

přesahy 

 Do: 

NJ (3. ročník) : Řečové dovednosti 

NJ (3. ročník) : Jazykové prostředky: 

NJ (3. ročník) : Poznatky o německy mluvících zemích ve srovnání s Českou republikou: 

Z: 

NJ (3. ročník) : Jazykové prostředky: 

NJ (3. ročník) : Poznatky o německy mluvících zemích ve srovnání s Českou republikou: 

 průřezová témata 

 ČSP 

IKT 

  

Poznatky o německy mluvících zemích 

ve srovnání s Českou republikou: 

 

12 

 

výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● zaznamená písemně hlavní myšlenky 

a informace z vyslechnutého nebo 

přečteného textu, samostatně, popř. s 

pomocí slovníku a jiných jazykových 

příruček, zformuluje vlastní myšlenky ve 

formě krátkého sdělení, jednoduchého 

popisu, vyprávění, osobního dopisu a 

odpovědi na dopis, pozdravů, blahopřání 

● zná základní společenské zvyklosti a 

sociokulturní specifika zemí daného jazyka 

ve srovnání se zvyklostmi v České 

republice, uplatňuje je vhodně v komunikaci 

 

Poznatky o německy mluvících zemích ve 

srovnání s Českou republikou: 

-systémy vzdělávání 

-potřeba využívání německého jazyka v 

České republice 

-zkušenosti z pobytů v Německu, brigády, 

výletu 

-Rakousko-reálie 
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a při řešení problémů i v jiných vyučovacích 

předmětech 

 

 

přesahy 

 Do: 

NJ (3. ročník) : Řečové dovednosti 

NJ (3. ročník) : Jazykové prostředky: 

NJ (3. ročník) : Tematické okruhy: 

Z: 

ON (3. ročník) : Česká republika, Evropa a svět 

NJ (3. ročník) : Řečové dovednosti 

NJ (3. ročník) : Jazykové prostředky: 

NJ (3. ročník) : Tematické okruhy: 

 průřezová témata 

 ČSP 

IKT 
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4.1.3. Vzdělávání a komunikace v anglickém jazyce 
 
 

Vzdělávání v dalším cizím jazyce má navazovat na RVP ZV a má rozšiřovat osvojené jazykové 

znalosti a dovednosti. Výstupní úroveň dalšího cizího jazyka na konci základního vzdělávání 

odpovídá úrovni A1 (podle Společného evropského referenčního rámce). V oboru, kde se v 

praxi očekává běžná komunikace se zákazníkem v cizím jazyce, se další cizí jazyk stává 

povinným. 
 

Pokud žák navazuje na vyučovaný cizí jazyk ze základního vzdělávání, měl by jako absolvent 

oboru dosáhnout v dalším cizím jazyce minimální jazykové úrovně A1+. Může však dosáhnout 

i jazykové úrovně vyšší. Pokud se žák nabízený cizí jazyk v předchozím vzdělávání neučil a 

začne se s novým cizím jazykem seznamovat jako úplný začátečník, na konci vzdělávání by 

měl dosáhnout minimální úrovně A1. 
 

V kompetenci školy je přizpůsobit výuku dalšího cizího jazyka nejen schopnostem a potřebám 

žáků, ale zohlednit i zaměření oboru a potřeby regionu. 
 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli: 
 

− uplatňovat vhodně společenské normy prvního kontaktu se zákazníky; 

− porozumět základním užívaným frázím z osobního i pracovního života; 

− používat aktivně základní slovní obraty zvoleného oboru a jednoduchým, ale důstojným 

způsobem komunikovat se zákazníky; 
 

− využívat informační zdroje (internet, média) a multimediálními programy ke studiu jazyka i k 

dalšímu prohlubování svých všeobecných vědomostí a dovedností; 
 

− učit se cizí jazyk s využitím vědomostí, dovedností a zkušeností získaných při učení se 

mateřského jazyka; 
 

− chápat a respektovat tradice, zvyky a odlišné sociální a kulturní hodnoty jiných národů 

a jazykových oblastí a ve vztahu k představitelům jiných kultur se projevovat v souladu se 

zásadami demokracie. 
 

Obsah vzdělávání (učivo) je v RVP z didaktického hlediska rozdělen do čtyř kategorií. Školy při 

tvorbě ŠVP zohlední všechny zmiňované kategorie učiva. Je samozřejmé, že v procesu výuky 

se všechny čtyři kategorie přirozeně a nenásilně propojují. Není žádoucí je vyučovat izolovaně. 
 
 

Učební plán předmětu 
 

Ročník 

 

I 

 

II 

 

III 

 Dotace 

 

2 

 

2 

 

2 

 Povinnost 

(skupina) 

 

 
volitelný (bez skupiny) 
 

 
volitelný (bez skupiny) 
 

 
volitelný (bez skupiny) 
 

Dotace 

skupiny 

 

   

 
 

1. ročník - dotace: 2, volitelný (bez skupiny) 
 
 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 
 

● mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání 
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● ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky 
 

● sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků 

svého učení ze strany jiných lidí 
 

● s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.),  

pořizovat si poznámky 
 

● uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně 

vyhledávat a zpracovávat informace 
 

● využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí 
 

● znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání 
 
 

Kompetence k řešení problémů 
 

● porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení 

problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit 

správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky 
 

● spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení) 
 

● uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace 
 

● volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro 

splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve 
 
 

Komunikativní kompetence 
 

● formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově 

správně 
 

● pochopit výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni k 

prohlubování svých jazykových dovedností 
 

● snažit se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii 
 

● vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování 
 

● vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i 

psaných a vhodně se prezentovat 
 

● zpracovávat běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty 
 
 

Personální a sociální kompetence 
 

● ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí 
 

● posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a 

chování v různých situacích 
 

● pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností 
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● přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly 
 

● přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, 

nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým 
 

● reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných 

lidí, přijímat radu i kritiku 
 

● stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace 

a životních podmínek 
 
 

Občanské kompetence a kulturní povědomí 
 

● jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu 
 

● podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní 

vztah 
 

● uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost 

při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních 
 

● uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském 

a světovém kontextu 
 
 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 
 

● mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání; uvědomovat 

si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním 

podmínkám 
 
 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat 

s informacemi 

● komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace 
 

● pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením 
 

● pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, 

elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních 

technologií 
 

● pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních 

technologií 
 

● získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet 
 
 

Základní poslechová cvičení a řečové 

dovednosti 
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výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● rozumí jednoduchým pokynům a sdělením 

● reaguje adekvátně a s porozuměním na 

pracovní pokyny 
 

Základní poslechová cvičení a řečové 

dovednosti 
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● čte jednoduché texty, návody a nápisy a 

orientuje se v textu 

● čte nahlas s porozuměním a se správnou 

výslovností 

● používá překladové slovníky v tištěné i 

elektronické podobě 

● rozlišuje základní zvukové prostředky 

daného jazyka, vyslovuje co nejblíže 

přirozené výslovnosti 

● uplatňuje v písemném projevu osvojené 

základní pravopisné normy 

● používá jednoduché věty, dodržuje větnou 

stavbu 

 

-základní pravidla korektní a standardní 

výslovnosti 

-rozdíly v pojetí a výslovnosti angličtiny v 

různých zemích 

-poslech projevů rodilých Angličanů 

-obtížnější zvuky výslovnosti 

-jednoduchý dialog (pozdrav a představování) 
 

přesahy 

 Do: 

ČJL (1. ročník) : Ortoepická problematika jazyka 

ČJL (1. ročník) : Syntax, větná skladba 

AJ (1. ročník) : Základní dovednosti čtenářské a gramatické 

AJ (1. ročník) : Využití gramatiky v písemné formě a reprodukce textu 

IKT (1. ročník) : Práce s počítačem 

IKT (1. ročník) : Internet 

Z: 

ČJL (1. ročník) : Ortoepická problematika jazyka 

AJ (1. ročník) : Základní dovednosti čtenářské a gramatické 

AJ (1. ročník) : Využití gramatiky v písemné formě a reprodukce textu 

 průřezová témata 

 ODS 

  

Základní dovednosti čtenářské a 

gramatické 

 

22 

 

výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● rozumí jednoduchým pokynům a sdělením 

● reaguje adekvátně a s porozuměním na 

pracovní pokyny 

● čte jednoduché texty, návody a nápisy a 

orientuje se v textu 

● čte nahlas s porozuměním a se správnou 

výslovností 

● používá překladové slovníky v tištěné i 

elektronické podobě 

● rozlišuje základní zvukové prostředky 

daného jazyka, vyslovuje co nejblíže 

přirozené výslovnosti 

● uplatňuje v písemném projevu osvojené 

základní pravopisné normy 

● používá jednoduché věty, dodržuje větnou 

stavbu 

 

Základní dovednosti čtenářské a gramatické 
 

-práce se slovníkem 

-četba a překlad jednoduchých výrazů 

-osvojení základních pravidel anglického 

slovosledu 

-četba jednoduchého textu 

(zdokonalení výslovnosti) 

-interpretace s využitím slovníku 

-osvojení základních gramatických 

pravidel (členy      podstatných      jmen, rod, 

množné číslo, neurčitý způsob slovesa) 
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● prokazuje základní znalosti zeměpisné i 

demografické, hospodářské, i politické o 

zemích dané jazykové oblasti 

 

 

přesahy 

 Do: 

ČJL (1. ročník) : Ortoepická problematika jazyka 

ČJL (1. ročník) : Syntax, větná skladba 

AJ (1. ročník) : Základní poslechová cvičení a řečové dovednosti 

AJ (1. ročník) : Využití gramatiky v písemné formě a reprodukce textu 

IKT (1. ročník) : Práce s počítačem 

IKT (1. ročník) : Internet 

Z: 

ČJL (1. ročník) : Hlavní principy českého pravopisu 

AJ (1. ročník) : Využití gramatiky v písemné formě a reprodukce textu 

AJ (1. ročník) : Základní poslechová cvičení a řečové dovednosti 

  

Využití gramatiky v písemné formě a 

reprodukce textu 
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výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● rozumí jednoduchým pokynům a sdělením 

● reaguje adekvátně a s porozuměním na 

pracovní pokyny 

● čte jednoduché texty, návody a nápisy a 

orientuje se v textu 

● čte nahlas s porozuměním a se správnou 

výslovností 

● používá překladové slovníky v tištěné i 

elektronické podobě 

● rozlišuje základní zvukové prostředky 

daného jazyka, vyslovuje co nejblíže 

přirozené výslovnosti 

● uplatňuje v písemném projevu osvojené 

základní pravopisné normy 

● používá jednoduché věty, dodržuje větnou 

stavbu 

● prokazuje základní znalosti zeměpisné i 

demografické, hospodářské, i politické o 

zemích dané jazykové oblasti 

 

Využití gramatiky v písemné formě a 

reprodukce textu 
 

-četba a přepis textu v angličtině 

-reprodukce cvičného textu v češtině 

-využití cvičných a cvičení (upevnění návyků 

v písemné formě) 

-rozšiřování gramatických 

dovedností(časování,                           osobní 

zájmena, rozkazovací           způsob, vyjádření 

množství, označování místa) 

-písemné překlady krátkých textů 

-výpisky z anglického textu a následná 

interpretace 

-soustavné doplňování slovní zásoby 
 

přesahy 

 Do: 

ČJL (1. ročník) : Ortoepická problematika jazyka 

ČJL (1. ročník) : Syntax, větná skladba 

AJ (1. ročník) : Základní poslechová cvičení a řečové dovednosti 

AJ (1. ročník) : Základní dovednosti čtenářské a gramatické 

IKT (1. ročník) : Práce s počítačem 

IKT (1. ročník) : Internet 

Z: 

AJ (1. ročník) : Základní dovednosti čtenářské a gramatické 
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AJ (1. ročník) : Základní poslechová cvičení a řečové dovednosti 
 
 

2. ročník - dotace: 2, volitelný (bez skupiny) 
 
 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 
 

● mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání 
 

● ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky 
 

● sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků 

svého učení ze strany jiných lidí 
 

● s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.),  

pořizovat si poznámky 
 

● uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně 

vyhledávat a zpracovávat informace 
 

● využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí 
 

● znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání 
 
 

Kompetence k řešení problémů 
 

● porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení 

problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit 

správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky 
 

● spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení) 
 

● uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace 
 

● volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro 

splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve 
 
 

Komunikativní kompetence 
 

● dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní komunikaci v cizojazyčném prostředí 

nejméně v jednom cizím jazyce 
 

● formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově 

správně 
 

● pochopit výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni k 

prohlubování svých jazykových dovedností 
 

● vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování 
 

● vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i 

psaných a vhodně se prezentovat 
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Personální a sociální kompetence 
 

● ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí 
 

● pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností 
 

● přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly 
 

● reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných 

lidí, přijímat radu i kritiku 
 
 

Občanské kompetence a kulturní povědomí 
 

● jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k 

uplatňování hodnot demokracie 
 

● podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní 

vztah 
 

● uvědomovat si – v rámci plurality a multikulturního soužití – vlastní kulturní, národní a 

osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých 
 

● uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském 

a světovém kontextu 
 

● zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě 
 
 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 
 

● mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání; uvědomovat 

si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním 

podmínkám 
 

● umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech, 

využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa práce, tak 

vzdělávání 
 
 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat 

s informacemi 

● komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace 
 

● pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením 
 

● pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, 

elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních 

technologií 
 

● pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních 

technologií 
 

● učit se používat nové aplikace 
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● uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a 

kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní 
 

● získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet 
 
 

Rozšiřování poslechových a řečových 

dovedností 
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výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● sdělí ústně základní osobní údaje 

a jednoduché     informace pracovního 

charakteru 

● poznamená si základní body jednoduchého 

sdělení a zprostředkuje předání informací 

e-mailem nebo ústně 

● vyplní písemně formulář, přijme a zapíše 

objednávku, předá jednoduchý telefonický 

vzkaz, apod. 

● je-li vyzván, zapojí se do konverzace 

rodilých mluvčích (zákazníků), a poskytne 

jim požadované informace nebo údaje, 

pokud zákazníci hovoří zřetelně a pomaleji 

● požádá o vysvětlení neznámého výrazu, 

zopakování dotazu či sdělení, o zpomalení 

tempa řeči 

● rozlišuje základní zvukové prostředky 

daného jazyka, vyslovuje co nejblíže 

přirozené výslovnosti 

● uplatňuje v písemném projevu osvojené 

základní pravopisné normy 

● používá jednoduché věty, dodržuje větnou 

stavbu 

 

Rozšiřování poslechových a řečových 

dovedností 
 

-četba anglických textů a jejich interpretace 

-poslech anglických projevů a jejich 

interpretace 

-příprava a provedení rozsáhlejšího dialogu 

-osvojení základních a širších konverzačních 

obratů (např. představení své a rodinných 

příslušníků 

-četba úryvku z anglické literatury s 

následným volným překladem 

-důsledné rozšiřování slovní zásoby 
 

přesahy 

 Do: 

ČJL (2. ročník) : Základy ortoepie a ortofonie 

ČJL (2. ročník) : Syntax, stavba komunikátu. 

ČJL (2. ročník) : Estetická výchova 

AJ (2. ročník) : Upevnění a rozšíření gramatických znalostí a dovedností 

AJ (2. ročník) : Upevnění a rozšíření gramatických znalostí a dovedností 

IKT (2. ročník) : Práce s počítačem 

Z: 

ČJL (2. ročník) : Syntax, stavba komunikátu. 

ČJL (2. ročník) : Praktická stylistika 

AJ (2. ročník) : Upevnění a rozšíření gramatických znalostí a dovedností 

ČJL (2. ročník) : Národní jazyk a jeho útvary, jazyková kultura 

ČJL (2. ročník) : Základy ortoepie a ortofonie 

ČJL (2. ročník) : Hlavní principy českého pravopisu 
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Upevnění a rozšíření gramatických 

znalostí a dovedností 

 

22 

 

výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● sdělí ústně základní osobní údaje 

a jednoduché     informace pracovního 

charakteru 

● poznamená si základní body jednoduchého 

sdělení a zprostředkuje předání informací 

e-mailem nebo ústně 

● vyplní písemně formulář, přijme a zapíše 

objednávku, předá jednoduchý telefonický 

vzkaz, apod. 

● je-li vyzván, zapojí se do konverzace 

rodilých mluvčích (zákazníků), a poskytne 

jim požadované informace nebo údaje, 

pokud zákazníci hovoří zřetelně a pomaleji 

● požádá o vysvětlení neznámého výrazu, 

zopakování dotazu či sdělení, o zpomalení 

tempa řeči 

● rozlišuje základní zvukové prostředky 

daného jazyka, vyslovuje co nejblíže 

přirozené výslovnosti 

● používá slovní zásobu včetně 

vybrané frazeologie v rozsahu daných 

komunikačních situací a

 tematických okruhů a 

vybranou minimální odbornou slovní 

zásobu ze svého oboru 

● uplatňuje v písemném projevu osvojené 

základní pravopisné normy 

● používá jednoduché věty, dodržuje větnou 

stavbu 

● vyjadřuje se ústně i písemně ke známým 

a dobře procvičeným tématům, v pracovní 

oblasti řeší snadno předvídatelné nebo 

typické situace týkající se pracovní činnosti 

 

Upevnění a rozšíření gramatických znalostí a 

dovedností 
 

-rozšíření učiva anglické gramatiky 

(časování sloves, zápor a otázka, číslovky, 

stupňování přídavných jmen a příslovcí,  

modální slovesa, nepravidelná slovesa, 

podmiňovací způsob) -cvičné věty a cvičení 

-nová slova a výrazy méně známé 

-využití pracovních listů (doplňování, 

oprava chybných výrazů, převody vět) 

 

přesahy 

 Do: 

ČJL (2. ročník) : Základy ortoepie a ortofonie 

ČJL (2. ročník) : Syntax, stavba komunikátu. 

ČJL (2. ročník) : Estetická výchova 

AJ (2. ročník) : Rozšiřování poslechových a řečových dovedností 

AJ (2. ročník) : Upevnění a rozšíření gramatických znalostí a dovedností 

IKT (2. ročník) : Práce s počítačem 

Z: 

ČJL (2. ročník) : Syntax, stavba komunikátu. 

ČJL (2. ročník) : Praktická stylistika 

AJ (2. ročník) : Rozšiřování poslechových a řečových dovedností 

ČJL (2. ročník) : Národní jazyk a jeho útvary, jazyková kultura 
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ČJL (2. ročník) : Základy ortoepie a ortofonie 
 

ČJL (2. ročník) : Hlavní principy českého pravopisu 
 

Upevnění a rozšíření gramatických 

znalostí a dovedností 

 

22 

 

výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● sdělí ústně základní osobní údaje 

a jednoduché     informace pracovního 

charakteru 

● poznamená si základní body jednoduchého 

sdělení a zprostředkuje předání informací 

e-mailem nebo ústně 

● vyplní písemně formulář, přijme a zapíše 

objednávku, předá jednoduchý telefonický 

vzkaz, apod. 

● je-li vyzván, zapojí se do konverzace 

rodilých mluvčích (zákazníků), a poskytne 

jim požadované informace nebo údaje, 

pokud zákazníci hovoří zřetelně a pomaleji 

● požádá o vysvětlení neznámého výrazu, 

zopakování dotazu či sdělení, o zpomalení 

tempa řeči 

● rozlišuje základní zvukové prostředky 

daného jazyka, vyslovuje co nejblíže 

přirozené výslovnosti 

● používá slovní zásobu včetně 

vybrané frazeologie v rozsahu daných 

komunikačních situací a

 tematických okruhů a 

vybranou minimální odbornou slovní 

zásobu ze svého oboru 

● uplatňuje v písemném projevu osvojené 

základní pravopisné normy 

● používá jednoduché věty, dodržuje větnou 

stavbu 

● vyjadřuje se ústně i písemně ke známým 

a dobře procvičeným tématům, v pracovní 

oblasti řeší snadno předvídatelné nebo 

typické situace týkající se pracovní činnosti 

● prokazuje základní znalosti zeměpisné i 

demografické, hospodářské, i politické o 

zemích dané jazykové oblasti 

● uplatňuje vybrané poznatky potřebné pro 

obor, a to v porovnání s reáliemi mateřské 

země a jazyka 

● při komunikaci vhodně uplatňuje základní 

společenské zvyklosti a respektuje kulturní 

specifika a tradice zemí daného jazyka 

 

Upevnění a rozšíření gramatických znalostí a 

dovedností v písemném projevu 
 

-četba, přepis a překlad neznámého textu 

-četba, přepis a interpretace textu z anglické 

literatury 

-písemná cvičení k opakování a upevnění 

gramatiky 

-vytvoření vlastního anglického písemného 

projevu 

 

přesahy 
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Do: 
 

ČJL (2. ročník) : Základy ortoepie a ortofonie 

ČJL (2. ročník) : Syntax, stavba komunikátu. 

ČJL (2. ročník) : Estetická výchova 

IKT (2. ročník) : Práce s počítačem 

Z: 

AJ (2. ročník) : Rozšiřování poslechových a řečových dovedností 
 

AJ (2. ročník) : Upevnění a rozšíření gramatických znalostí a dovedností 
 
 

3. ročník - dotace: 2, volitelný (bez skupiny) 
 
 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 
 

● mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání 
 

● ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky 
 

● sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků 

svého učení ze strany jiných lidí 
 

● s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizovat 

si poznámky 
 

● uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně 

vyhledávat a zpracovávat informace 
 

● využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí 
 

● znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání 
 
 

Kompetence k řešení problémů 
 

● porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení 

problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit 

správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky 
 

● spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení) 
 

● uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace 
 

● volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro 

splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve 
 
 

Komunikativní kompetence 
 

● dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní komunikaci v cizojazyčném prostředí 

nejméně v jednom cizím jazyce 
 

● dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní pracovní uplatnění dle potřeb a 

charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět základní odborné terminologii a 

základním pracovním pokynům v písemné i ústní formě) 
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● formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově 

správně 
 

● pochopit výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni k 

prohlubování svých jazykových dovedností 
 

● snažit se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii 
 

● účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje 
 

● vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování 
 

● vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i 

psaných a vhodně se prezentovat 
 

● zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů, popř. projevů jiných lidí 
 

● zpracovávat běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty 
 
 

Personální a sociální kompetence 
 

● adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností 

je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické záležitosti, být finančně 

gramotní 
 

● ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí 
 

● podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě 

zvažovat návrhy druhých 
 

● pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností 
 

● přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly 
 

● přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, 

nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým 
 

● reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných 

lidí, přijímat radu i kritiku 
 

● stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace 

a životních podmínek 
 
 

Občanské kompetence a kulturní povědomí 
 

● dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika), 

vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci 
 

● chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje 
 

● jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu 
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● jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k 

uplatňování hodnot demokracie 
 

● podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní 

vztah 
 

● uvědomovat si – v rámci plurality a multikulturního soužití – vlastní kulturní, národní a 

osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých 
 

● uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost 

při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních 
 

● uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském 

a světovém kontextu 
 

● zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě 
 
 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 
 

● mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání; uvědomovat 

si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním 

podmínkám 
 

● vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a 

své profesní cíle 
 
 

Matematické kompetence 
 

● nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je popsat a využít 

pro dané řešení 
 

● používat pojmy kvantifikujícího charakteru 
 

● správně používat a převádět běžné jednotky 
 
 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat 

s informacemi 

● komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace 
 

● pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením 
 

● pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, 

elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních 

technologií 
 

● pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních 

technologií 
 

● učit se používat nové aplikace 
 

● uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a 

kriticky přistupovat k získaných informacím, být mediálně gramotní 
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● získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet 
 
 

Rozšíření poslechových a řečových 

dovedností 

 

20 

 

výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● osloví zákazníka, nabídne mu službu nebo 

produkt 

● zeptá se na spokojenost zákazníka 

● omluví se zákazníkovi za nedostatek nebo 

chybu 

● hovoří o své práci, zpracuje si na počítači 

svůj životopis k pracovnímu pohovoru 

● zapojuje se do konverzace, pokud se jedná 

o známé nebo zajímavé téma 

● používá slovní zásobu včetně 

vybrané frazeologie v rozsahu daných 

komunikačních situací a

 tematických okruhů a 

vybranou minimální odbornou slovní 

zásobu ze svého oboru 

● uplatňuje v písemném projevu osvojené 

základní pravopisné normy 

● vyjadřuje se ústně i písemně ke známým 

a dobře procvičeným tématům, v pracovní 

oblasti řeší snadno předvídatelné nebo 

typické situace týkající se pracovní činnosti 

● prokazuje základní znalosti zeměpisné i 

demografické, hospodářské, i politické o 

zemích dané jazykové oblasti 

● při komunikaci vhodně uplatňuje základní 

společenské zvyklosti a respektuje kulturní 

specifika a tradice zemí daného jazyka 

 

Rozšíření poslechových a řečových 

dovedností 
 

-porozumění projevu rodilého anglického 

mluvčího 

-širší konverzační témata (čas, země, 

kultura, nákupy, internet, móda) 

-příprava vlastního projevu v anglickém 

jazyce 

-interpretace anglického projevu 

-dialog mezi několika komunikanty s důrazem 

na přípravu studentů 

-využití médií 
 

přesahy 

 Do: 

ČJL (3. ročník) : Hlavní zásady ortoepie 

ČJL (3. ročník) : Syntax, větná stavba 

AJ (3. ročník) : Rozšíření a zdokonalení gramatických znalostí 

AJ (3. ročník) : Upevnění písemných a řečových jazykových schopností 

Z: 

ČJL (3. ročník) : Národní jazyk a jeho útvary 

ČJL (3. ročník) : Principy českého pravopisu 

ČJL (3. ročník) : Syntax, větná stavba 

AJ (3. ročník) : Rozšíření a zdokonalení gramatických 

znalostí ON (3. ročník) : Česká republika, Evropa a svět 

NJ (3. ročník) : Řečové dovednosti 

AJ (3. ročník) : Upevnění písemných a řečových jazykových schopností 

ČJL (3. ročník) : Hlavní zásady ortoepie 

 průřezová témata 
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IKT 
 
 

Rozšíření a zdokonalení 

gramatických znalostí 

 

20 

 

výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● používá slovní zásobu včetně 

vybrané frazeologie v rozsahu daných 

komunikačních situací a

 tematických okruhů a 

vybranou minimální odbornou slovní 

zásobu ze svého oboru 

● uplatňuje v písemném projevu osvojené 

základní pravopisné normy 

● vyjadřuje se ústně i písemně ke známým 

a dobře procvičeným tématům, v pracovní 

oblasti řeší snadno předvídatelné nebo 

typické situace týkající se pracovní činnosti 

● při komunikaci vhodně uplatňuje základní 

společenské zvyklosti a respektuje kulturní 

specifika a tradice zemí daného jazyka 

 

Rozšíření a zdokonalení gramatických 

znalostí 
 

-metoda pracovních listů (doplňování slov, 

oprava chybných výrazů, správných časů 

atp.) 

-cvičení k opakování a osvětlení určitých 

gramatických problémů v angličtině 

-překlad odborného textu a jeho reprodukce 

-vytvoření vlastního anglického 

textu (životopis) 

 

přesahy 

 Do: 

ČJL (3. ročník) : Hlavní zásady ortoepie 

ČJL (3. ročník) : Syntax, větná stavba 

AJ (3. ročník) : Rozšíření poslechových a řečových dovedností 

AJ (3. ročník) : Upevnění písemných a řečových jazykových schopností 

Z: 

ČJL (3. ročník) : Principy českého pravopisu 

ČJL (3. ročník) : Syntax, větná stavba 

AJ (3. ročník) : Rozšíření poslechových a řečových dovedností 

ON (3. ročník) : Česká republika, Evropa a svět 

AJ (3. ročník) : Upevnění písemných a řečových jazykových schopností 
 průřezová témata 

 IKT 

  

Upevnění písemných a řečových 

jazykových schopností 

 

20 

 

výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● osloví zákazníka, nabídne mu službu nebo 

produkt 

● zeptá se na spokojenost zákazníka 

● omluví se zákazníkovi za nedostatek nebo 

chybu 

● hovoří o své práci, zpracuje si na počítači 

svůj životopis k pracovnímu pohovoru 

● zapojuje se do konverzace, pokud se jedná 

o známé nebo zajímavé téma 

 

Upevnění písemných a řečových jazykových 

schopností 
 

-rozbor anglických souvětí 

-překlady stručných životopisů významných 

anglických a amerických osobností 

-příprava odborného popisu a jeho vlastní 

interpretace 

-další rozšiřování slovní zásoby 

-dopis určité osobě do anglicky mluvící země 
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● používá slovní zásobu včetně 

vybrané frazeologie v rozsahu daných 

komunikačních situací a

 tematických okruhů a 

vybranou minimální odbornou slovní 

zásobu ze svého oboru 

● uplatňuje v písemném projevu osvojené 

základní pravopisné normy 

● vyjadřuje se ústně i písemně ke známým 

a dobře procvičeným tématům, v pracovní 

oblasti řeší snadno předvídatelné nebo 

typické situace týkající se pracovní činnosti 

● prokazuje základní znalosti zeměpisné i 

demografické, hospodářské, i politické o 

zemích dané jazykové oblasti 

● uplatňuje vybrané poznatky potřebné pro 

obor, a to v porovnání s reáliemi mateřské 

země a jazyka 

● při komunikaci vhodně uplatňuje základní 

společenské zvyklosti a respektuje kulturní 

specifika a tradice zemí daného jazyka 

 

-pokus o vytvoření a interpretaci krátkého 

uměleckého díla 

 

přesahy 

 Do: 

ČJL (3. ročník) : Národní jazyk a jeho útvary 

ČJL (3. ročník) : Hlavní zásady ortoepie 

ČJL (3. ročník) : Syntax, větná stavba 

AJ (3. ročník) : Rozšíření poslechových a řečových dovedností 

AJ (3. ročník) : Rozšíření a zdokonalení gramatických znalostí 

ON (3. ročník) : Česká republika, Evropa a svět 

Z: 

AJ (3. ročník) : Rozšíření poslechových a řečových dovedností 

AJ (3. ročník) : Rozšíření a zdokonalení gramatických znalostí 

 průřezová témata 

 IKT 
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4.2. Společenskovědní vzdělávání 
 
 
 

4.2.1. Společenskovědní vzdělávání 
 
 

Obecným cílem této vzdělávací oblasti v odborném školství je připravit žáky na aktivní občanský 

život v demokratické společnosti. Výchova k demokratickému občanství směřuje především k 

pozitivnímu ovlivňování hodnotové orientace žáků tak, aby byli slušnými lidmi a informovanými 

aktivními občany svého demokratického státu, aby jednali odpovědně a uvážlivě nejen ku 

vlastnímu prospěchu, ale též pro veřejný zájem a prospěch. Žáci se učí porozumět společnosti 

a světu, kde žijí, uvědomovat si vlastní identitu a nenechat se manipulovat. 
 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli: 
 

− využívat svých vědomostí a dovedností v praktickém životě: ve styku s jinými lidmi a s 

různými institucemi, při řešení praktických otázek svého politického a občanského rozhodování, 

hodnocení a jednání, při řešení svých problémů osobního, právního a sociálního charakteru; 
 

− získávat a hodnotit informace z různých zdrojů – verbálních, ikonických (obrazy, fotografie, 

mapy...) a kombinovaných (filmy). 
 

Vzdělávání v občanském základu usiluje o formování a posilování těchto pozitivních citů, 

postojů, preferencí a hodnot: 
 

− jednat odpovědně a žít čestně; 
 

− projevovat občanskou aktivitu, vážit si demokracie a svobody, preferovat demokratické 

hodnoty a přístupy před nedemokratickými, i když má demokracie své stinné stránky (korupce, 

kriminalita...), jednat v souladu s humanitou a vlastenectvím, s demokratickými občanskými 

ctnostmi, respektovat lidská práva, chápat meze lidské svobody a tolerance, jednat odpovědně 

a solidárně; 
 

− přemýšlet o skutečnosti kolem sebe, tvořit si vlastní úsudek, nenechat se manipulovat; 

− uznávat, že základní hodnotou je život, a proto je třeba si života vážit a chránit jej; 

− na základě vlastní identity ctít identitu jiných lidí, považovat je za stejně hodnotné, jako 

sebe sama – tedy oprostit se ve vztahu k jiným lidem od předsudků, netolerantního jednání 

a nesnášenlivosti; 
 

− zlepšovat a chránit životní prostředí, jednat ekologicky; 
 

− vážit si hodnot lidské práce, jednat hospodárně, odpovědně řešet své finanční záležitosti, 

neničit majetek, ale pečovat o něj, snažit se zanechat po sobě něco pozitivního pro vlastní 

blízké lidi i pro širší komunitu. 
 

Důraz se klade nikoliv na sumu teoretických poznatků, ale na přípravu na praktický 

odpovědný a aktivní život. Tento kurikulární rámec by měly vést k lepšímu porozumění 

mnohotvárnosti dnešního světa, porozumění nárokům, které na lidi život v současné době 

klade, a k získání potřebných klíčových kompetencí pro řešení občanských i soukromých 

aktivit jednotlivce. Významnou úlohu má rozvíjení finanční a mediální gramotnosti žáků jako 

důležitých dovedností, kterými by měl být vybaven člověk dnešní doby. 
 
 

Učební plán předmětu 
 

Ročník 

 

I 

 

II 

 

III 
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Dotace 

 

1 

 

1 1 

 Povinnost 
(skupina) 

 

 
povinný 
 

 
povinný 
 

 
povinný 
 

Dotace 

skupiny 

 

   

 
 

1. ročník - dotace: 1, povinný 
 
 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 
 

● mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání 
 

● ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky 
 

● sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků 

svého učení ze strany jiných lidí 
 

● s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.),  

pořizovat si poznámky 
 

● uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně 

vyhledávat a zpracovávat informace 
 

● využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí 
 

● znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání 
 
 

Kompetence k řešení problémů 
 

● porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení 

problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit 

správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky 
 

● spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení) 
 

● uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace 
 

● volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro 

splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve 
 
 

Komunikativní kompetence 
 

● formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově 

správně 
 

● účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje 
 

● vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování 
 

● vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i 

psaných a vhodně se prezentovat 
 
 

Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Vyšší odborná škola, střední Strana 113 z 418 

odborná škola a střední odborné učiliště, IČ: 60884690. 
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných 

autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody. 



ŠVP - Elektromechanik pro zařízení a přístroje 
 
 
 

Personální a sociální kompetence 
 

● mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi 

důsledků nezdravého životního stylu a závislostí 
 

● přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly 
 

● přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, 

nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým 
 

● reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných 

lidí, přijímat radu i kritiku 
 
 

Občanské kompetence a kulturní povědomí 
 

● dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika), 

vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci 
 

● jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k 

uplatňování hodnot demokracie 
 

● uvědomovat si – v rámci plurality a multikulturního soužití – vlastní kulturní, národní a 

osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých 
 

● uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost 

při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních 
 

● zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě 
 
 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 
 

● mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání; uvědomovat 

si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním 

podmínkám 
 

● mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; cílevědomě a zodpovědně 

rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze 
 

● mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o požadavcích 

zaměstnavatelů na pracovníky a umět je srovnávat se svými představami a předpoklady 
 

● rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických, 

administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání; dokázat 

vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí, 

svými předpoklady a dalšími možnostmi 
 

● umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech, 

využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa práce, tak 

vzdělávání 
 

● vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a 

své profesní cíle 
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● znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků 
 
 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat 

s informacemi 

● pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, 

elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních 

technologií 
 

● uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a 

kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní 
 

● získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet 
 
 

 

Člověk v lidském společenství  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

● popíše na základě pozorování lidí kolem 
sebe a informací z médií, jak jsou lidé v 
současné české společnosti rozvrstveni z 
hlediska národnosti, náboženství a sociálního 
postavení; vysvětlí, proč sám sebe přiřazuje k 
určitému etniku (národu) 
 ● dovede aplikovat zásady slušného chování 
v běžných životních situacích; uvede příklady 
sousedské pomoci a spolupráce, lásky, 
přátelství a dalších hodnot 
● uvede, jaká práva a povinnosti pro něho 
vyplývají z jeho role v rodině, ve škole, na 
pracovišti 
● popíše specifika některých náboženství, k 
nimž se hlásí obyvatelé ČR a Evropy 
● vysvětlí, čím mohou být nebezpečné 
některé náboženské sekty nebo a 
náboženská nesnášenlivost 
● na konkrétních příkladech vysvětlí, z čeho 
může vzniknout napětí nebo konflikt mezi 
příslušníky většinové společnosti a 
příslušníkem některé z menšin 
● vysvětlí na příkladech osudů lidí (např. 
civilistů, zajatců, Židů, Romů, příslušníků 
odboje,…), jak si nacisté počínali na 
okupovaných územích 
● uvede konkrétní příklady ochrany menšin v 
demokratické společnosti 
● je schopen rozeznat zcela zřejmé konkrétní 
příklady ovlivňování veřejnosti (např. v 
médiích, v reklamě, jednotlivými politiky,…) 
● na základě pozorování života kolem sebe a 
informací z médií uvede příklady porušování 
genderové rovnosti (rovnosti mužů a žen) 

Význam učení a smysl výchovy k občanství 
-fáze učení 
-učení a volný čas 
-význam práce pro jedince-seberealizace a 
začlenění do společnosti 
 
Osobnost 
-determinanty lidské psychiky 
-duševní a tělesná stránka osobnosti 
-etapy lidského života 
-mezigenerační vztahy 
 
Mezilidské vztahy 
-proces socializace 
-pravidla slušného chování 
-komunikace a zvládání konfliktů 
 
Důležité sociální útvary 
-sociální struktura společnosti 
-rodina a její význam 
-komunita, sousedství, dav, veřejnost 
-vrstevnické a jiné skupiny, vztahy v nich 
-migranti, solidarita 
-sociálně patologické jevy 
 
Odpovědnost člověka za sebe a další 
generace 
-kultura a civilizace, víra a věda 
-hodnoty, které různí lidé preferují, život jako 
nejvyšší hodnota-význam umění 
-sociálně patologické jevy 
-ochrana člověka za mimořádných situací 
-životní styl 
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přesahy 

Do: 

AJ (3. ročník): 4. tematický blok,  

NJ (3. ročník): 4. tematický blok,  

NJ (3. ročník): 6. tematický blok, 

NJ (3. ročník): 7. tematický blok, 

Matm (3. ročník): Práce s daty,  

Z: 

BiE (1. ročník): Základy biologie, Ekologie, Člověk a životní prostředí, 

TV (1. ročník): Péče o zdraví,  

ČJL (1. ročník): Umění a literatura, 

 ČJL (2. ročník): Umění a literatura 

průřezová témata 

ČZP 

ČSP 

ODS 
 
 
 
 
 

2. ročník - dotace: 1, povinný 
 
 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 
 

● mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání 
 

● ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky 
 

● sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků 

svého učení ze strany jiných lidí 
 

● s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.),  

pořizovat si poznámky 
 

● uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně 

vyhledávat a zpracovávat informace 
 

● využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí 
 

● znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání 
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Kompetence k řešení problémů 
 

● porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení 

problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit 

správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky 
 

● spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení) 
 

● uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace 
 

● volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro 

splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve 
 

Komunikativní kompetence 
 

● formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově 

správně 
 

● účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje 
 

● vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování 
 

● vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i 

psaných a vhodně se prezentovat 
 
 

Personální a sociální kompetence 
 

● ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí 
 

● posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a 

chování v různých situacích 
 

● přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly 
 

● přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, 

nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým 
 

● reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných 

lidí, přijímat radu i kritiku 
 

● stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace 

a životních podmínek 
 
 

Občanské kompetence a kulturní povědomí 
 

● dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika), 

vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci 
 

● chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje 
 

● jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu 
 

● jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k 

uplatňování hodnot demokracie 
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●podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen pozit

ivní vztah 
 

● uvědomovat si – v rámci plurality a multikulturního soužití – vlastní kulturní, 

národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých 
 

● uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a 

spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních 
 

● uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v 

evropském a světovém kontextu 
 

● zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě 
 
 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 
 

● mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání; 

uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se 

měnícím se pracovním podmínkám 
 

● mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; cílevědomě a zodpovědně 

rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze 
 

● mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o požadavcích 

zaměstnavatelů na pracovníky a umět je srovnávat se svými představami a předpoklady 
 

● rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických, 

administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání; dokázat 

vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí, 

svými předpoklady a dalšími možnostmi 
 

● umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech, 

využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa práce, tak 

vzdělávání 
 

● vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a 

své profesní cíle 
 

● znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků 
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Člověk jako občan  
 

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

● uvede základní lidská práva, která jsou 

zakotvena v českých zákonech – včetně práv 

dětí, popíše, kam se obrátit, když jsou lidská 

práva ohrožena 

● uvede konkrétní příklad pozitivní občanské 

angažovanosti 

● uvede příklady jednání, které demokracii 

ohrožuje (sobectví, korupce, kriminalita, násilí, 

neodpovědnost, …) 

● uvede, k čemu je pro občana dnešní doby 

prospěšný demokratický stát a jaké má ke 

svému státu a jeho ostatním lidem občan 

povinnosti 

● dovede debatovat o zcela jednoznačném a 

mediálně známém porušení principů nebo 

zásad demokracie 

● v konkrétních příkladech ze života rozliší 

pozitivní jednání (tj. jednání, které je v souladu s 

občanskými ctnostmi), od špatného 

nedemokratického jednání 

● uvede nejvýznamnější české politické strany, 

vysvětlí, proč se uskutečňují svobodné volby a 

proč se jich mají lidé zúčastnit; popíše, podle 

čeho se může občan orientovat, když zvažuje 

nabídku politických stran 

● uvede základní zásady a principy, na nich je 

založena demokracie 

● vysvětlí, proč je třeba zobrazení světa, 

událostí a lidí v médiích (mediální obsahy) 

přijímat kriticky 

● uvede příklady extremismu, např. na základě 

mediálního zpravodajství nebo pozorováním 

jednání lidí kolem sebe; vysvětlí, proč jsou 

extremistické názory a jednání nebezpečné 

Stát, občan, občanství 

-stát a jeho funkce, druhy států 

-občan, občanství, nabývání státního občanství 

ČR 

-moc zákonodárná, výkonná a soudní 

-struktura veřejné správy v ČR 

-státní symboly 

 

Základní hodnoty a principy demokracie 

-demokracie a její hodnoty 

-lidská práva, jejich dodržování 

-Listina základních práv a svobod 

 

Úloha politiky ve společnosti 

-politika, politické strany a jejich význam 

-úloha opozice 

-volby, právo volit 

-politický systém ČR 

-politický radikalismus, extremismus a 

terorismus 

 

Občanská společnost 

-rasy, etnika národy a národnosti 

-multikulturní soužití 

-občanská společnost, vlastenectví a národní 

tradice 

 

Svobodný přístup k informacím 

-média 

-manipulování zpravodajstvím, komentáři a 

reklamou 
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přesahy 

Do: 

IKT (2. ročník): Internet, 

IKT (3. ročník): Internet 

ČJL (2. ročník): Umění a literatura 

Z: 

ČJL (1. ročník): Umění a literatura 

BiE (1. ročník): Základy biologie, Ekologie, Člověk a životní prostředí,  

TV (1. ročník): Péče o zdraví 

průřezová témata 

ČŽP 

ČSP 

IKT 

ODS 

 
 

3. ročník - dotace: 1, povinný 
 
 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 
 

● mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání 
 

● ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky 
 

● sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků 

svého učení ze strany jiných lidí 
 

● s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.),  

pořizovat si poznámky 
 

● uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně 

vyhledávat a zpracovávat informace 
 

● využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí 
 

● znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání 
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Kompetence k řešení problémů 
 

● porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení 

problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit 

správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky 
 

● spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení) 
 

● uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace 
 

● volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro 

splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve 

 
 
 
Komunikativní kompetence 
 

● formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově 

správně 
 

● snažit se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii 
 

● účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje 
 

● vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování 
 
 

● vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech 

mluvených i psaných a vhodně se prezentovat 
 
 

Personální a sociální kompetence 
 

● 

adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a mo

žností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické záležitosti, 

být finančně gramotní 
 

● ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí 
 

● posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého 

jednání a chování v různých situacích 
 

● přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly 
 

● přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním 

konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým 
 

● reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany 

jiných lidí, přijímat radu i kritiku 
 

● stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní 

orientace a životních podmínek 
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Občanské kompetence a kulturní povědomí 
 

● dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika), 

vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci 
 

● chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje 
 

● jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu 
 

● jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k 

uplatňování hodnot demokracie 
 

● podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní 

vztah 
 

● uvědomovat si – v rámci plurality a multikulturního soužití – vlastní kulturní, národní a 

osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých 
 

 

● uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost 

při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních 
 

● uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském 

a světovém kontextu 
 

● zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě 
 
 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 
 
● mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání; uvědomovat si 

význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním 

podmínkám 
 

● mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; cílevědomě a zodpovědně 

rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze 
 

● mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o požadavcích 

zaměstnavatelů na pracovníky a umět je srovnávat se svými představami a předpoklady 
 

● umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech, 

využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa práce, tak 

vzdělávání 
 

● znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků 
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Člověk a právo  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

● popíše, čím se zabývá policie, soudy, 

advokacie a notářství 

● uvede, kdy je člověk způsobilý k právním 

úkonům a má trestní odpovědnost 

● dovede reklamovat koupené zboží nebo 

služby 

● vysvětlí práva a povinnost mezi dětmi a 

rodiči, mezi manželi; dovede v této oblasti 

práva vyhledat informace a pomoc při řešení 

konkrétního problému 

● dovede aplikovat postupy vhodného 

jednání, stane-li se svědkem nebo obětí 

kriminálního jednání (šikana, lichva, násilí, 

vydírání,…) 

● dovede vyhledat nabídky zaměstnání, 

kontaktovat případného zaměstnavatele a 

úřad práce, prezentovat své pracovní 

dovednosti a zkušenosti 

● dovede vyhledat poučení a pomoc v 

pracovněprávních záležitostech 

Člověk a právo 

 

-právo, právní stát, spravedlnost 

-právní řád, právní vztahy 

-soustava soudů ČR 

-trestní řízení 

-právnická povolání 

přesahy 

Do: 

 IKT (3. ročník): Internet 

Z: 

ČJL (1. ročník): Umění a literatura, 

ČJL (2. ročník): Umění a literatura 

IKT (1. ročník): Internet, 

IKT (2. ročník): Internet, 

BiE (1. ročník): Základy biologie, Ekologie, Člověk a životní prostředí, 

 TV (1. ročník): Péče o zdraví 
 

 
 
 

 
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Vyšší odborná škola, střední Strana 123 z 418 

odborná škola a střední odborné učiliště, IČ: 60884690. 
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných 

autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody. 



ŠVP - Elektromechanik pro zařízení a přístroje 
 
 
 

průřezová témata 

ČŽP 

ČSP 

IKT 

ODS 
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Člověk a hospodářství  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

● dovede z textu fiktivní smlouvy běžné v 

praktickém životě (např. o koupi zboží, 

cestovním zájezdu, pojištění) zjistit, jaké mu z ní 

vyplývají povinnosti a práva 

● vysvětlí, co má vliv na cenu zboží 

● popíše, co má obsahovat pracovní smlouva 

● dovede si zřídit peněžní účet, provést 

bezhotovostní platbu, sledovat pohyb peněz na 

svém účtu 

● dovede si zkontrolovat, zda jeho mzda a 

pracovní zařazení odpovídají pracovní smlouvě 

a jiným písemně dohodnutým podmínkám 

● vysvětlí, proč občané platí daně, sociální a 

zdravotní pojištění 

● dovede zjistit, jaké služby poskytuje konkrétní 

peněžní ústav (banka, pojišťovna) a na základě 

zjištěných informací posoudit, zda konkrétní 

služby jsou pro něho únosné (např. půjčka), 

nebo nutné a výhodné 

● dovede vyhledat pomoc, ocitne-li se v tíživé 

sociální situaci 

Člověk a hospodářství 

Člověk a ekonomika 

-majetek a jeho nabývání 

-člověk na trhu práce, profesní kariéra 

-hospodářský život rodiny 

-sociální zabezpečení a pomoc, daně 

-hospodářská politika státu 

-mezinárodní ekonomika 

 



 

přesahy 

Do: 

EkP (3. ročník): Základy tržní ekonomiky, 

EkP (3. ročník): Podnikání, podnikatel, 

EkP (3. ročník):  Podnik, majetek podniku a hospodaření podniku, 

EkP (3. ročník):  Peníze, mzdy, daně, pojistné, 

Matm (3. ročník): Práce s daty, 

IKT (3. ročník): Internet, 

Z: 

ČJL (1. ročník): Umění a litera-tura, 

ČJL (2. ročník): Umění a literatura, 

 IKT (1. ročník): Internet, 

IKT(2. ročník): Práce s počítačem 

průřezová témata 

ČSP 

IKT 

ODS 
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Česká republika, Evropa a svět 
 

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

●dovede najít ČR na mapě světa a Evropy, 

podle mapy popíše její polohu a vyjmenuje 

sousední státy 

● popíše státní symboly 

● vysvětlí, k jakým nadnárodním uskupením 

ČR patří a jaké jí z toho plynou závazky 

● uvede příklady velmocí, zemí vyspělých, 

rozvojových a zemí velmi chudých (včetně 

lokalizace na mapě) 

● na příkladech z hospodářství, kulturní sféry 

nebo politiky popíše, čemu se říká 

globalizace 

● uvede hlavní problémy dnešního světa 

(globální problémy), lokalizuje na mapě 

ohniska napětí v soudobém světě 

● popíše, proč existuje EU a jaké povinnosti a 

výhody z členství v EU plynou našim 

občanům 

● na příkladu (z médií nebo z jiných 

zdrojů)vysvětlí, jakých metod používají 

teroristé a za jakým účelem 

Česká republika, Evropa a svět 

 

-československá a česká státnost v průběhu 

dějin (významné mezníky) 

-současná Česká republika-zapojení do EU 

-Obranná politika ČR, zapojení do OSN a 

NATO 

-globalizace a její důsledky 

-globální problémy soudobého světa 
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přesahy 

Do: 

AJ (3. ročník): 4. tematický blok, 

NJ (3. ročník): 4. tematický blok, 

NJ (3. ročník): 6. tematický blok, 

NJ (3. ročník): 7. tematický blok 

Z: 

ČJL (2. ročník): Umění a literatura 

BiE (1. ročník): Základy biologie, 

průřezová témata 

ČŽP 

ČSP 

IKT 

ODS 
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4.3. 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. 
 

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. 
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4.3.1. Fyzikální vzdělávání 
 
 

Obecným cílem fyzikálního vzdělávání je výchova přemýšlivého člověka, který bude umět 

používat fyziku v různých životních situacích (v odborné složce vzdělávání, v dalším studiu, v 

osobním životě, budoucím zaměstnání, volném čase apod.). 
 

Vyučování směřuje k tomu, aby žáci uměli : 
 

- Využívat fyzikálních poznatků a dovedností v praktickém životě ve všech situacích, které 

souvisejí s fyzikální oblastí. 
 

- logicky uvažovat, analyzovat a řešit fyzikální problémy. 

- Komunikovat, vyhledávat a interpretovat informace 

- porozumět základním fyzikálním souvislostem a postavení člověka v přírodě, a zdůvodnit 

nezbytnost udržitelného rozvoje. 
 
 

Učební plán předmětu 
 

Ročník 

 

I 

 

II 

 Dotace 

 

2 

 

1 

 Povinnost 
(skupina) 

 

 
povinný 
 

 
povinný 
 

Dotace 

skupiny 

 

  

 
 

1. ročník - dotace: 2, povinný 
 
 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 
 

● mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání 
 

● ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky 
 

● sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků 

svého učení ze strany jiných lidí 
 

● s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizovat 

si poznámky 
 

● uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně 

vyhledávat a zpracovávat informace 
 

● využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí 
 

● znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání 
 
 

Kompetence k řešení problémů 
 

● porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení 

problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit 

správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky 
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● spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení) 
 

● uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace 
 

● volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro 

splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve 
 
 

Komunikativní kompetence 
 

● formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově 

správně 
 

● účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje 
 

● vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování 
 

● vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i 

psaných a vhodně se prezentovat 
 
 

Personální a sociální kompetence 
 

● mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi 

důsledků nezdravého životního stylu a závislostí 
 

● posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a 

chování v různých situacích 
 

● přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly 
 
 

Občanské kompetence a kulturní povědomí 
 

● chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje 
 

● uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost 

při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních 
 
 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 
 

● mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání; uvědomovat 

si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním 

podmínkám 
 
 

Matematické kompetence 
 

● aplikovat matematické postupy při řešení praktických úkolů v běžných situacích 
 

● aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i prostoru 
 

● číst různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.) 
 

● nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je popsat a využít 

pro dané řešení 
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● používat pojmy kvantifikujícího charakteru 
 

● provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy 
 

● správně používat a převádět běžné jednotky 
 
 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat 

s informacemi 

● pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, 

elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních 

technologií 
 

● uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a 

kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní 
 

● získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet 
 
 

Jednotky soustavy SI 
 

3 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● vysvětlí na příkladech platnost zákona 

zachování mechanické energie 

● popíše přeměny skupenství látek a jejich 

význam v přírodě a v technické praxi 

 

Přehled základních jednotek SI 

Doplňkové jednotky 

Násobky a díly jednotek 

Odvozené jednotky 

Skalární a vektorové veličiny 
 přesahy 

 Do: 

ON (1. ročník) : Význam učení a smysl výchovy k občanství 

FYZ (1. ročník) : Kinematika 

FYZ (1. ročník) : Dynamika 

FYZ (1. ročník) : Mechanická energie 

FYZ (1. ročník) : Mechanika tekutin 

FYZ (1. ročník) : Kinetická teorie látek 

ZECH (1. ročník) : Obecná chemie 

M (1. ročník) : Přirozená čísla 

M (1. ročník) : Celá čísla 

M (1. ročník) : Racionální čísla 

M (1. ročník) : Reálná čísla 

M (1. ročník) : Planimetrie 

M (1. ročník) : Výrazy 

IKT (1. ročník) : Práce s počítačem 

IKT (1. ročník) : Hardware, software 

ZE (1. ročník) : Základní pojmy a fyzikální principy 

TD (1. ročník) : Úvod do předmětu 

TD (1. ročník) : Pravoúhlé promítání 

TD (1. ročník) : Základní pojmy a pravidla 

CHZ (1. ročník) : Základní pojmy a fyzikální principy chlazení 

OVY (1. ročník) : Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce, požární prevence 

Z: 
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ZE (1. ročník) : Stejnosměrný proud 

ZE (1. ročník) : Elektrochemie 

ZE (1. ročník) : Magnetické pole 

ZE (1. ročník) : Elektromagnetická indukce 

ZE (1. ročník) : Základní pojmy a fyzikální principy 

ZE (1. ročník) : Střídavý proud 

ZE (1. ročník) : Trojfázový proud 

TD (1. ročník) : Úvod do předmětu 

TD (1. ročník) : Pravoúhlé promítání 

TD (1. ročník) : Základní pojmy a pravidla 

TD (1. ročník) : Kreslení strojních součástí spojů 

TD (1. ročník) : Kreslení elektrotechnických součástí a schémat 

CHZ (1. ročník) : Základní pojmy a fyzikální principy chlazení 

CHZ (1. ročník) : Chladiva, oleje 

CHZ (1. ročník) : Spojovací armatury a potrubí 

CHZ (1. ročník) : Konstrukční požadavky na okruhy 

CHZ (1. ročník) : Základní montážní práce 

CHZ (1. ročník) : Zkoušky těsnosti chladicích zařízení 

FYZ (1. ročník) : Mechanika tekutin 

FYZ (1. ročník) : Kinetická teorie látek 

Stroj (1. ročník) : Základní součásti strojů, normy 

OVY (1. ročník) : Elektrické stroje a přístroje 

M (1. ročník) : Reálná čísla 

M (1. ročník) : Výrazy 

M (1. ročník) : Trigonometrie 

FYZ (1. ročník) : Kinematika 

FYZ (1. ročník) : Dynamika 

FYZ (1. ročník) : Mechanická energie 

ZECH (1. ročník) : Anorganická chemie 

CHZ (3. ročník) : Tepelné izolace 

 průřezová témata 

 ODS 

ČŽP 

ČSP 

IKT 

  

Kinematika 

 

8 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● rozliší druhy pohybů a řeší jednoduché 

úlohy na pohyb hmotného bodu 

 

Mechanika - rozdělení mechanických pohybů 

Pohyb rovnoměrně přímočarý - dráha, doba 

a průměrná rychlost, jejich popis, výpočet a 

měření 

Rovnoměrně zrychlený pohyb - dráha, doba a 

zrychlení - výpočet a měření 

Pohyb v gravitačním poli Země - skládání a 

rozkládání pohybů, pohyb těles v gravitačním 

poli Země a Slunce 

  
 

Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Vyšší odborná škola, střední Strana 135 z 418 

odborná škola a střední odborné učiliště, IČ: 60884690. 
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných 

autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody. 



ŠVP - Elektromechanik pro zařízení a přístroje 
 
 
 
 
 Rovnoměrný pohyb po kružnici - výpočet a 

měření, využití v technické praxi 

 přesahy 

 Do: 

FYZ (1. ročník) : Jednotky soustavy SI 

FYZ (1. ročník) : Mechanická energie 

FYZ (1. ročník) : Mechanika tekutin 

FYZ (1. ročník) : Kinetická teorie látek 

ZECH (1. ročník) : Obecná chemie 

ZECH (1. ročník) : Anorganická chemie 

ZECH (1. ročník) : Biochemie 

ZECH (1. ročník) : Člověk a životní prostředí 

M (1. ročník) : Přirozená čísla 

M (1. ročník) : Celá čísla 

M (1. ročník) : Racionální čísla 

M (1. ročník) : Reálná čísla 

M (1. ročník) : Planimetrie 

M (1. ročník) : Výrazy 

TV (1. ročník) : Tělesná výchova 

IKT (1. ročník) : Práce s počítačem 

ZE (1. ročník) : Základní pojmy a fyzikální principy 

CHZ (1. ročník) : Základní pojmy a fyzikální principy chlazení 

CHZ (1. ročník) : Konstrukční požadavky na okruhy 

CHZ (1. ročník) : Zkoušky těsnosti chladicích zařízení 

Z: 

CHZ (1. ročník) : Základní montážní práce 

FYZ (1. ročník) : Mechanika tekutin 

FYZ (1. ročník) : Kinetická teorie látek 

FYZ (1. ročník) : Jednotky soustavy SI 

Stroj (1. ročník) : Základní součásti strojů, normy 

Stroj (1. ročník) : Spoje a spojovací součásti 

Stroj (1. ročník) : Mechanismy a jejich součásti 

M (1. ročník) : Reálná čísla 

M (1. ročník) : Planimetrie 

M (1. ročník) : Výrazy 

M (1. ročník) : Trigonometrie 

FYZ (1. ročník) : Dynamika 

FYZ (1. ročník) : Mechanická energie 
 průřezová témata 

 ODS 

ČŽP 

ČSP 

IKT 

  

Dynamika 

 

10 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

  
 
 

Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Vyšší odborná škola, střední Strana 136 z 418 

odborná škola a střední odborné učiliště, IČ: 60884690. 
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných 

autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody. 



ŠVP - Elektromechanik pro zařízení a přístroje 
 
 
 
 

● rozliší druhy pohybů a řeší jednoduché 

úlohy na pohyb hmotného bodu 

● určí síly, které působí na tělesa, a popíše, 

jaký druh pohybu tyto síly vyvolají 

● určí mechanickou práci a energii při pohybu 

tělesa působením stálé síly 

● vysvětlí na příkladech platnost zákona 

zachování mechanické energie 

● charakterizuje Slunce jako hvězdu 

● popíše objekty ve sluneční soustavě 

● zná příklady základních typů hvězd 

 

Dynamika - popis pohybů z hlediska příčiny 

Newtonovy zákony - jejich popis a praktický 

význam v běžné praxi 

- zákony zachování, jejich platnost v přírodě 

Zákon zachování hybnosti - zavedení pojmu 

izolovaná soustava, jednoduché pokusy 

Dostředivá a odstředivá síla - její vliv na 

přírodní děje 

 

přesahy 

 Do: 

FYZ (1. ročník) : Jednotky soustavy SI 

FYZ (1. ročník) : Kinematika 

FYZ (1. ročník) : Mechanická energie 

FYZ (1. ročník) : Mechanika tekutin 

FYZ (1. ročník) : Kinetická teorie látek 

ZECH (1. ročník) : Obecná chemie 

ZECH (1. ročník) : Anorganická chemie 

ZECH (1. ročník) : Biochemie 

M (1. ročník) : Přirozená čísla 

M (1. ročník) : Celá čísla 

M (1. ročník) : Racionální čísla 

M (1. ročník) : Reálná čísla 

M (1. ročník) : Planimetrie 

M (1. ročník) : Výrazy 

TV (1. ročník) : Tělesná výchova 

IKT (1. ročník) : Práce s počítačem 

IKT (1. ročník) : Hardware, software 

IKT (1. ročník) : Operační systém 

ZE (1. ročník) : Základní pojmy a fyzikální principy 

ZE (1. ročník) : Elektromagnetická indukce 

TD (1. ročník) : Úvod do předmětu 

TD (1. ročník) : Pravoúhlé promítání 

TD (1. ročník) : Základní pojmy a pravidla 

TD (1. ročník) : Kreslení elektrotechnických součástí a schémat 

CHZ (1. ročník) : Základní pojmy a fyzikální principy chlazení 

CHZ (1. ročník) : Konstrukční požadavky na okruhy 

CHZ (1. ročník) : Zkoušky těsnosti chladicích zařízení 

OVY (1. ročník) : Základy ručního a strojního obrábění 

Z: 

FYZ (1. ročník) : Kinetická teorie látek 

FYZ (1. ročník) : Jednotky soustavy SI 

TV (1. ročník) : Tělesná výchova 

Stroj (1. ročník) : Spoje a spojovací součásti 

M (1. ročník) : Reálná čísla 

M (1. ročník) : Výrazy 
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ŠVP - Elektromechanik pro zařízení a přístroje 
 
 
 
 

FYZ (1. ročník) : Mechanická energie 
 průřezová témata 

 ODS 

ČŽP 

ČSP 

IKT 

  

Mechanická energie 

 

6 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● rozliší druhy pohybů a řeší jednoduché 

úlohy na pohyb hmotného bodu 

● určí síly, které působí na tělesa, a popíše, 

jaký druh pohybu tyto síly vyvolají 

● určí mechanickou práci a energii při pohybu 

tělesa působením stálé síly 

● vysvětlí na příkladech platnost zákona 

zachování mechanické energie 

● určí výslednici sil působících na těleso 
 

Mechanická energie - potenciální a kinetická 

energie 

- vzájemná přeměna energií a zákony 

zachování energie 

Mechanická práce - jednoduché stroje, 

jejich popis a využití v technických oborech 

Výkon a účinnost - výpočet a měření výkonu, 

účinnost některých technických zařízení 
 

přesahy 

 Do: 

ČJL (1. ročník) : Hlavní principy českého pravopisu 

NJ (1. ročník) : Řečové dovednosti: 

NJ (1. ročník) : Jazykové prostředky: 

ON (1. ročník) : Osobnost 

ON (1. ročník) : Mezilidské vztahy 

FYZ (1. ročník) : Jednotky soustavy SI 

FYZ (1. ročník) : Kinematika 

FYZ (1. ročník) : Dynamika 

FYZ (1. ročník) : Mechanika tekutin 

FYZ (1. ročník) : Kinetická teorie látek 

ZECH (1. ročník) : Obecná chemie 

ZECH (1. ročník) : Anorganická chemie 

ZECH (1. ročník) : Biochemie 

ZECH (1. ročník) : Člověk a životní prostředí 

M (1. ročník) : Přirozená čísla 

M (1. ročník) : Celá čísla 

M (1. ročník) : Racionální čísla 

M (1. ročník) : Reálná čísla 

M (1. ročník) : Planimetrie 

M (1. ročník) : Výrazy 

TV (1. ročník) : Tělesná výchova 

IKT (1. ročník) : Práce s počítačem 

IKT (1. ročník) : Operační systém 

IKT (1. ročník) : Internet 

ZE (1. ročník) : Základní pojmy a fyzikální principy 

ZE (1. ročník) : Stejnosměrný proud 

ZE (1. ročník) : Magnetické pole 
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ŠVP - Elektromechanik pro zařízení a přístroje 
 
 
 
 

ZE (1. ročník) : Trojfázový proud 

TD (1. ročník) : Pravoúhlé promítání 

TD (1. ročník) : Základní pojmy a pravidla 

TD (1. ročník) : Kreslení strojních součástí spojů 

CHZ (1. ročník) : Chladiva, oleje 

CHZ (1. ročník) : Spojovací armatury a potrubí 

CHZ (1. ročník) : Konstrukční požadavky na okruhy 

CHZ (1. ročník) : Základní montážní práce 

CHZ (1. ročník) : Zkoušky těsnosti chladicích zařízení 

OVY (1. ročník) : Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce, požární prevence 

OVY (1. ročník) : Základy ručního a strojního obrábění 

Z: 

FYZ (1. ročník) : Mechanika tekutin 

FYZ (1. ročník) : Kinetická teorie látek 

FYZ (1. ročník) : Jednotky soustavy SI 

Stroj (1. ročník) : Mechanismy a jejich součásti 

M (1. ročník) : Reálná čísla 

M (1. ročník) : Výrazy 

FYZ (1. ročník) : Kinematika 

FYZ (1. ročník) : Dynamika 

 průřezová témata 

 ODS 

ČŽP 

ČSP 

IKT 

  

Mechanika tekutin 

 

10 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● rozliší druhy pohybů a řeší jednoduché 

úlohy na pohyb hmotného bodu 

● určí síly, které působí na tělesa, a popíše, 

jaký druh pohybu tyto síly vyvolají 

● určí mechanickou práci a energii při pohybu 

tělesa působením stálé síly 

● vysvětlí na příkladech platnost zákona 

zachování mechanické energie 

● určí výslednici sil působících na těleso 

● vysvětlí význam teplotní roztažnosti látek v 

přírodě a v technické praxi 

● vysvětlí pojem vnitřní energie soustavy 

(tělesa) a způsoby její změny 

● popíše principy nejdůležitějších tepelných 

motorů 

● popíše přeměny skupenství látek a jejich 

význam v přírodě a v technické praxi 

● aplikuje Pascalův a Archimédův zákon při 

řešení úloh 

 

Mechanika tekutin - vlastnosti kapalin a plynů 

- částicové složení, vzájemné vazby,tekutost 

a viskozita 

- objasnění pojmu ideální a reálná kapalina a 

plyn 

- fyzikální veličiny popisující stav kapalin a 

plynů, jejich měření 

- Pascalův zákon a jeho využití v technické 

praxi 

- Archimedův zákon, plování těles, výpočet 

hydrostatické vztlakové síly, 

hydrostatické paradoxy - pokusy 

- atmosférický tlak, vzdušný obal Země, 

změny atmosférického tlaku a vliv na životní 

prostředí 

- proudění kapalin a plynů, rovnice kontinuity 

- laminární a turbulentní proudění - ukázky 

pokusem 
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ŠVP - Elektromechanik pro zařízení a přístroje 
 
 
 
 
 - Bernoulliho rovnice - hydrodynamický 

paradoxon( funkce rozprašovače, 

karburátoru, vodní vývěvy) 

- hydrodynamická a aerodynamická odporová 

síla, její výpočet, ukázka pokusem, praktické 

využití 

- energie proudící kapaliny, druhy vodních 

turbín (exkurze v malé vodní elektrárně) 

- soustava vodních elektráren a jejich vliv na 

životní prostředí 

 přesahy 

 Do: 

ČJL (1. ročník) : Hlavní principy českého pravopisu 

ON (1. ročník) : Odpovědnost člověka za sebe a další generace 

FYZ (1. ročník) : Jednotky soustavy SI 

FYZ (1. ročník) : Kinematika 

FYZ (1. ročník) : Mechanická energie 

FYZ (1. ročník) : Kinetická teorie látek 

ZECH (1. ročník) : Anorganická chemie 

ZECH (1. ročník) : Biochemie 

ZECH (1. ročník) : Člověk a životní prostředí 

M (1. ročník) : Přirozená čísla 

M (1. ročník) : Celá čísla 

M (1. ročník) : Racionální čísla 

M (1. ročník) : Reálná čísla 

M (1. ročník) : Planimetrie 

M (1. ročník) : Výrazy 

TV (1. ročník) : Tělesná výchova 

IKT (1. ročník) : Práce s počítačem 

IKT (1. ročník) : Internet 

ZE (1. ročník) : Stejnosměrný proud 

ZE (1. ročník) : Elektrochemie 

TD (1. ročník) : Základní pojmy a pravidla 

CHZ (1. ročník) : Základní pojmy a fyzikální principy chlazení 

CHZ (1. ročník) : Chladiva, oleje 

CHZ (1. ročník) : Zkoušky těsnosti chladicích zařízení 

OVY (1. ročník) : Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce, požární prevence 

Z: 

CHZ (1. ročník) : Chladiva, oleje 

CHZ (1. ročník) : Spojovací armatury a potrubí 

CHZ (1. ročník) : Základní montážní práce 

FYZ (1. ročník) : Kinetická teorie látek 

FYZ (1. ročník) : Jednotky soustavy SI 

Stroj (1. ročník) : Mechanismy a jejich součásti 

OVY (1. ročník) : Chladicí technika 

M (1. ročník) : Reálná čísla 

M (1. ročník) : Výrazy 

FYZ (1. ročník) : Kinematika 
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ŠVP - Elektromechanik pro zařízení a přístroje 
 
 
 
 

FYZ (1. ročník) : Dynamika 

FYZ (1. ročník) : Mechanická energie 

 průřezová témata 

 ODS 

ČŽP 

  

Kinetická teorie látek 

 

10 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● rozliší druhy pohybů a řeší jednoduché 

úlohy na pohyb hmotného bodu 

● určí síly, které působí na tělesa, a popíše, 

jaký druh pohybu tyto síly vyvolají 

● určí mechanickou práci a energii při pohybu 

tělesa působením stálé síly 

● vysvětlí na příkladech platnost zákona 

zachování mechanické energie 

● vysvětlí význam teplotní roztažnosti látek v 

přírodě a v technické praxi 

● vysvětlí pojem vnitřní energie soustavy 

(tělesa) a způsoby její změny 

● popíše principy nejdůležitějších tepelných 

motorů 

● popíše přeměny skupenství látek a jejich 

význam v přírodě a v technické praxi 

 

Kinetická teorie látek 

- částicová struktura látek, skupenství, 

vzájemné vazby mezi částicemi 

- vnitřní energie látek, teplota a teplo, 

měření teplot 

- Brownův pohyb, ověření pokusem, využití 

a ukázky v přírodě 

- sdílení tepla, rozdělení a ukázky, 

kaloritmetrické výpočty 

- látkové množství, jednotka, určování 

látkového množství 

- stavová rovnice plynů, děje v plynech, 

pracovní cyklus tepelných motorů, dvoudobý 

a čtyřdobý motor 

- změny skupenství, trojný bod vody a jeho 

praktický význam pro život 

- teplotní roztažnost pevných látek, využití v 

praxi - ukázka bimetalu, teplovodní potrubí, 

mosty, železnice,stavby 

- vypařování a var, syté a přehřáté 

páry (Papenův hrnec, horkovody) 

-vlhkost vzduch, její měření a vliv na vývoj 

počasí 

- kapilární jevy, jevy v povrchové vrstvě 

kapaliny, využití a ukázky 

 přesahy 

 Do: 

ČJL (1. ročník) : Hlavní principy českého pravopisu 

ON (1. ročník) : Význam učení a smysl výchovy k občanství 

ON (1. ročník) : Odpovědnost člověka za sebe a další generace 

FYZ (1. ročník) : Jednotky soustavy SI 

FYZ (1. ročník) : Kinematika 

FYZ (1. ročník) : Dynamika 

FYZ (1. ročník) : Mechanická energie 

FYZ (1. ročník) : Mechanika tekutin 

ZECH (1. ročník) : Obecná chemie 

ZECH (1. ročník) : Anorganická chemie 

ZECH (1. ročník) : Organická chemie 

ZECH (1. ročník) : Biochemie 
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ŠVP - Elektromechanik pro zařízení a přístroje 
 
 
 
 

ZECH (1. ročník) : Člověk a životní prostředí 

M (1. ročník) : Přirozená čísla 

M (1. ročník) : Celá čísla 

M (1. ročník) : Racionální čísla 

M (1. ročník) : Reálná čísla 

M (1. ročník) : Planimetrie 

M (1. ročník) : Výrazy 

IKT (1. ročník) : Práce s počítačem 

IKT (1. ročník) : Internet 

ZE (1. ročník) : Základní pojmy a fyzikální principy 

ZE (1. ročník) : Stejnosměrný proud 

ZE (1. ročník) : Elektrochemie 

ZE (1. ročník) : Magnetické pole 

TD (1. ročník) : Základní pojmy a pravidla 

TD (1. ročník) : Kreslení strojních součástí spojů 

CHZ (1. ročník) : Základní pojmy a fyzikální principy chlazení 

CHZ (1. ročník) : Chladiva, oleje 

CHZ (1. ročník) : Konstrukční požadavky na okruhy 

CHZ (1. ročník) : Zkoušky těsnosti chladicích zařízení 

OVY (1. ročník) : Řezání kovů 

OVY (1. ročník) : Závity 

Z: 

FYZ (1. ročník) : Mechanika tekutin 

FYZ (1. ročník) : Jednotky soustavy SI 

Stroj (1. ročník) : Mechanismy a jejich součásti 

OVY (1. ročník) : Chladicí technika 

M (1. ročník) : Reálná čísla 

M (1. ročník) : Výrazy 

FYZ (1. ročník) : Kinematika 

FYZ (1. ročník) : Dynamika 

FYZ (1. ročník) : Mechanická energie 
 průřezová témata 

 ODS 

ČŽP 

ČSP 

IKT 

  

Termika 

 

8 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● vysvětlí význam teplotní roztažnosti látek v 

přírodě a v technické praxi 

● vysvětlí pojem vnitřní energie soustavy 

(tělesa) a způsoby její změny 

● popíše přeměny skupenství látek a jejich 

význam v přírodě a v technické praxi 

 

- Teplota a teplotní roztažnost látek 

- Teplo a práce, přeměny vnitřní energie 

tělesa 

- Tepelné motory 

- Struktura pevných látek a kapalin, přeměny 

skupenství 

 přesahy 

 Do: 
  

Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Vyšší odborná škola, střední Strana 142 z 418 

odborná škola a střední odborné učiliště, IČ: 60884690. 
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných 

autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody. 



ŠVP - Elektromechanik pro zařízení a přístroje 
 
 
 
 

ZECH (1. ročník) : Organická chemie 

ZECH (1. ročník) : Biochemie 

ZECH (1. ročník) : Člověk a životní prostředí 

IKT (1. ročník) : Hardware, software 

ZE (1. ročník) : Stejnosměrný proud 

ZE (1. ročník) : Elektrochemie 

ZE (1. ročník) : Střídavý proud 

ZE (1. ročník) : Trojfázový proud 

OVY (1. ročník) : Chladicí technika 

OVY (1. ročník) : Chladivové kompresory používané pro strojní chlazení 

OVY (1. ročník) : Princip funkce základního chladícího okruhu 

OVY (1. ročník) : Bezpečnost práce při manipulaci s chladícím médiem 

OVY (1. ročník) : Metody plnění a doplňování chladiva do chladícího systému, přeplňování 

chladiva 

OVY (1. ročník) : Měření sacího a kondenzačního tlaku, použití elektronického tlaku, použití 

elektronického přístroje TESTO 560 

OVY (1. ročník) : Opakování tematických celků 

Z: 

M (1. ročník) : Reálná čísla 

M (1. ročník) : Výrazy 

 průřezová témata 

 ODS 

ČŽP 

ČSP 

IKT 

  

Elektrické pole 

 

11 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● vysvětlí na příkladech platnost zákona 

zachování mechanické energie 

● vysvětlí pojem vnitřní energie soustavy 

(tělesa) a způsoby její změny 

 

- vznik, vlastnosti a popis elektrického 

pole, ověření a měření elektrického pole 

-elektricky nabité částice, vodiče a izolanty 

- elektrický potenciál, vznik a měření napětí 

- elektrostatická indukce, vznik, 

popis a měření kondenzátor - stavba, 

funkce, výpočet kapacity, polarizace 

dielektrika 

 

přesahy 

 Do: 

ZE (1. ročník) : Magnetické pole 

ZE (1. ročník) : Elektromagnetická indukce 

Z: 

M (1. ročník) : Reálná čísla 

M (1. ročník) : Výrazy 

 průřezová témata 

 ODS 

ČŽP 

ČSP 
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IKT 
 
 

2. ročník - dotace: 1, povinný 
 
 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 
 

● mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání 
 

● ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky 
 

● sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků 

svého učení ze strany jiných lidí 
 

● s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.),  pořizovat 

si poznámky 
 

● uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně 

vyhledávat a zpracovávat informace 
 

● využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí 
 
 

Kompetence k řešení problémů 
 

● porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení 

problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit 

správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky 
 

● spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení) 
 

● uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace 
 

● volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro 

splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve 
 
 

Komunikativní kompetence 
 

● formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově 

správně 
 

● snažit se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii 
 

● vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování 
 

● vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i 

psaných a vhodně se prezentovat 
 
 

Personální a sociální kompetence 
 

● mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi 

důsledků nezdravého životního stylu a závislostí 
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● posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a 

chování v různých situacích 
 
 

Občanské kompetence a kulturní povědomí 
 

● chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje 
 

● uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost 

při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních 
 
 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 
 

● mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání; uvědomovat 

si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním 

podmínkám 
 
 

Matematické kompetence 
 

● aplikovat matematické postupy při řešení praktických úkolů v běžných situacích 
 

● aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i prostoru 
 

● číst různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.) 
 

● nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je popsat a využít 

pro dané řešení 
 

● používat pojmy kvantifikujícího charakteru 
 

● provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy 
 

● správně používat a převádět běžné jednotky 
 
 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat 

s informacemi 

● pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, 

elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních 

technologií 
 

● uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a 

kriticky přistupovat k získaných informacím, být mediálně gramotní 
 

● získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet 
 
 

Elektrický obvod 

 

5 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● popíše elektrické pole z hlediska jeho 

působení na bodový elektrický náboj 

● řeší úlohy s elektrickými obvody s použitím 

Ohmova zákona 

 

Elektrický obvod 

- odpor vodiče, závislost odporu na teplotě 

a jeho praktické využití 

- řešení jednoduchých elektrických obvodů 
  

 
 

Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Vyšší odborná škola, střední Strana 145 z 418 

odborná škola a střední odborné učiliště, IČ: 60884690. 
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných 

autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody. 



ŠVP - Elektromechanik pro zařízení a přístroje 
 
 
 
 

● určí magnetickou sílu v magnetickém poli 

vodiče s proudem 

● popíše princip generování střídavých 

proudů a jejich využití v energetice 

● popíše princip a použití polovodičových 

součástek s přechodem PN 

 

- sériové a paralelní zapojení, výpočty 

rozvětvených elektrických obvodů 

- elektrická práce a výkon, Joulův - Lencův 

zákon, funkce pojistek 

- Princip a použití polovodičových součástek 
 

přesahy 

 Do: 

ČJL (2. ročník) : Hlavní principy českého pravopisu 

ČJL (2. ročník) : Estetická výchova 

ON (2. ročník) : Stát, občan, občanství 

ON (2. ročník) : Ochrana člověka za mimořádných situací 

FYZ (2. ročník) : Magnetické pole 

FYZ (2. ročník) : Střídavý proud 

FYZ (2. ročník) : Vlnění a optika 

FYZ (2. ročník) : Stavba atomu 

M (2. ročník) : Funkce 

M (2. ročník) : Soustava lineárních rovnic 

M (2. ročník) : Lineární nerovnice 

M (2. ročník) : Stereometrie 

M (2. ročník) : Základy statistiky a pravděpodobnost 

TV (2. ročník) : Péče o zdraví 

IKT (2. ročník) : Práce s počítačem 

EM (2. ročník) : Bezpečnost práce 

EM (2. ročník) : Rozdělení a princip činnosti měřicích přístrojů 

EM (2. ročník) : Elektrická měření - teoretická příprava 

EL (2. ročník) : Části elektronických zařízení a přístrojů 

EL (2. ročník) : Základní části elektronických zařízení a přístrojů 

ELS (2. ročník) : BOZP 

ELS (2. ročník) : Rozdělení elektrických strojů 

ELS (2. ročník) : Transformátory 

ELS (2. ročník) : Asynchronní stroje 

CHZ (2. ročník) : Řídící a automatické přístroje 

UEE (2. ročník) : Osvětlovací technika a její řízení 

UEE (2. ročník) : Stejnosměrné zdroje 

UEE (2. ročník) : Elektrické teplo v domácnostech a průmyslu 

OVY (2. ročník) : Bezpečnost práce, seznámení s pracovištěm 

OVY (2. ročník) : Měření a měřicí přístroje 

OVY (2. ročník) : Elektrické stroje a přístroje 

OVY (2. ročník) : Chladicí technika 

Z: 

EM (2. ročník) : Bezpečnost práce 

EM (2. ročník) : Rozdělení a princip činnosti měřicích přístrojů 

EM (2. ročník) : Elektrická měření - teoretická příprava 

EL (2. ročník) : Části elektronických zařízení a přístrojů 

EL (2. ročník) : Základní části elektronických zařízení a přístrojů 

ELS (2. ročník) : BOZP 

ELS (2. ročník) : Rozdělení elektrických strojů 
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ELS (2. ročník) : Transformátory 

ELS (2. ročník) : Asynchronní stroje 

UEE (2. ročník) : Osvětlovací technika a její řízení 

UEE (2. ročník) : Stejnosměrné zdroje 

UEE (2. ročník) : Elektrické teplo v domácnostech a průmyslu 

OVY (2. ročník) : Elektromontážní práce 

OVY (2. ročník) : Měření a měřicí přístroje 

OVY (2. ročník) : Chladicí technika 

OVY (2. ročník) : Elektrické stroje a přístroje 

M (2. ročník) : Funkce 

M (2. ročník) : Lineární nerovnice 
 průřezová témata 

 ODS 

ČŽP 

ČSP 

IKT 

  

Magnetické pole 

 

3 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● určí magnetickou sílu v magnetickém poli 

vodiče s proudem 

● popíše princip generování střídavých 

proudů a jejich využití v energetice 

 

Magnetické pole 

- magnetické pole trvalého magnetu, 

jeho vlastnosti a popis 

- magnetické pole vodiče, magnetické 

pole dvou rovnoběžných vodičů, nákres 

magnetického pole a výpočet silového 

působení 

 přesahy 

 Z: 

EM (2. ročník) : Bezpečnost práce 

EM (2. ročník) : Rozdělení a princip činnosti měřicích přístrojů 

EM (2. ročník) : Elektrická měření - teoretická příprava 

EL (2. ročník) : Části elektronických zařízení a přístrojů 

EL (2. ročník) : Základní části elektronických zařízení a přístrojů 

ELS (2. ročník) : BOZP 

ELS (2. ročník) : Rozdělení elektrických strojů 

ELS (2. ročník) : Transformátory 

ELS (2. ročník) : Asynchronní stroje 

UEE (2. ročník) : Stejnosměrné zdroje 

UEE (2. ročník) : Elektrické teplo v domácnostech a průmyslu 

OVY (2. ročník) : Měření a měřicí přístroje 

OVY (2. ročník) : Elektrické stroje a přístroje 

M (2. ročník) : Funkce 

M (2. ročník) : Lineární nerovnice 

M (2. ročník) : Stereometrie 

FYZ (2. ročník) : Elektrický obvod 
 průřezová témata 

 ODS 
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ČŽP 

ČSP 

IKT 
 

Střídavý proud 

 

5 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● popíše elektrické pole z hlediska jeho 

působení na bodový elektrický náboj 

● řeší úlohy s elektrickými obvody s použitím 

Ohmova zákona 

● určí magnetickou sílu v magnetickém poli 

vodiče s proudem 

● popíše princip generování střídavých 

proudů a jejich využití v energetice 

 

Střídavý proud 

- vznik střídavého proudu a napětí, efektivní 

hodnota a její výpočet 

- obvod střídavého proudu, vlastnosti a 

zákonitosti, měření výkonu 

- trojfázová soustava střídavého proudu, 

praktická ukázka, elektromotory a generátory 

- bezpečnost práce na elektrických zařízení 

 přesahy 

 Do: 

CHZ (2. ročník) : Chladivové kompresory 

OVY (2. ročník) : Měření a měřicí přístroje 

OVY (2. ročník) : Elektrické stroje a přístroje 

Z: 

EM (2. ročník) : Bezpečnost práce 

EM (2. ročník) : Rozdělení a princip činnosti měřicích přístrojů 

EM (2. ročník) : Elektrická měření - teoretická příprava 

EL (2. ročník) : Části elektronických zařízení a přístrojů 

EL (2. ročník) : Základní části elektronických zařízení a přístrojů 

ELS (2. ročník) : BOZP 

ELS (2. ročník) : Rozdělení elektrických strojů 

ELS (2. ročník) : Transformátory 

ELS (2. ročník) : Asynchronní stroje 

CHZ (2. ročník) : Chladivové kompresory 

CHZ (2. ročník) : Řídící a automatické přístroje 

CHZ (2. ročník) : Hermetická chladicí zařízení 

UEE (2. ročník) : Osvětlovací technika a její řízení 

UEE (2. ročník) : Elektrické teplo v domácnostech a průmyslu 

OVY (2. ročník) : Konstrukce a rozdělení kompresorů 

OVY (2. ročník) : Měřící přístroje, měř. el. 

hodnot OVY (2. ročník) : Měření a měřicí 

přístroje 

OVY (2. ročník) : Chladicí technika 

OVY (2. ročník) : Elektrické stroje a přístroje 

M (2. ročník) : Funkce 

FYZ (2. ročník) : Elektrický obvod 
 

průřezová témata 

 ODS 

ČŽP 

ČSP 

IKT 

  
 
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Vyšší odborná škola, střední Strana 148 z 418 

odborná škola a střední odborné učiliště, IČ: 60884690. 
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných 

autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody. 



ŠVP - Elektromechanik pro zařízení a přístroje 
 
 
 
 

Vlnění a optika 

 

9 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● rozliší základní druhy mechanického vlnění 

a popíše jejich šíření 

● charakterizuje základní vlastnosti zvuku 

● chápe negativní vliv hluku a zná způsoby 

ochrany sluchu 

● charakterizuje světlo jeho vlnovou délkou a 

rychlostí v různých prostředích 

● řeší úlohy na odraz a lom světla 

● řeší úlohy na zobrazení zrcadly a čočkami 

● vysvětlí optickou funkci oka a korekci jeho 

vad 

● popíše význam různých druhů 

elektromagnetického záření 

● popíše strukturu elektronového obalu 

atomu z hlediska energie elektronu 

 

Elektromagnetické vlnění 

- vznik a popis elektromagnetického vlnění, 

jeho vlastnosti a šíření 

- dvojí povaha světla, praktické ukázky 

- odraz a lom světla, praktické využití a 

výpočty, Huygensův princip, zákon odrazu a 

lomu 

- zobrazování zrcadlem a čočkou, popis a 

výpočet vzniklých obrazů 

- lidské oko, jeho stavba, funkce a vady 

- optické přístroje, popis, vlastnosti a funkce 

 

přesahy 

 Do: 

OVY (2. ročník) : Bezpečnost práce, seznámení s pracovištěm 

OVY (2. ročník) : Zkoušky těsnosti spojů 

Z: 

EM (2. ročník) : Bezpečnost práce 

EM (2. ročník) : Rozdělení a princip činnosti měřicích přístrojů 

EM (2. ročník) : Elektrická měření - teoretická příprava 

EL (2. ročník) : Části elektronických zařízení a přístrojů 

EL (2. ročník) : Základní části elektronických zařízení a přístrojů 

ELS (2. ročník) : BOZP 

ELS (2. ročník) : Rozdělení elektrických strojů 

ELS (2. ročník) : Transformátory 

ELS (2. ročník) : Asynchronní stroje 

CHZ (2. ročník) : Řídící a automatické přístroje 

UEE (2. ročník) : Stejnosměrné zdroje 

UEE (2. ročník) : Elektrické teplo v domácnostech a průmyslu 

M (2. ročník) : Stereometrie 

FYZ (2. ročník) : Elektrický obvod 
 průřezová témata 

 ODS 

ČŽP 

ČSP 

IKT 

  

Stavba atomu 

 

6 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● popíše strukturu elektronového obalu 

atomu z hlediska energie elektronu 

 

Stavba atomu 

- elementární částice, jejich popis a vlastnosti 
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● popíše stavbu atomového jádra a 

charakterizuje základní nukleony 

● vysvětlí podstatu radioaktivity a popíše 

způsoby ochrany před jaderným zářením 

● popíše princip získávání energie v 

jaderném reaktoru 

 

- elektronový obal, popis a vlastnosti 

v kvantovém pojetí 

- jádro atomu, energie atomového jádra a jeho 

využití v energetice 

- radionuklidy a jejich využití ve zdravotnictví 

- štěpení jádra, jaderná reakce, popis jaderné 

elektrárny 

- ochrana před jaderným zářením 
 přesahy 

 Z: 

EM (2. ročník) : Bezpečnost práce 

EM (2. ročník) : Rozdělení a princip činnosti měřicích přístrojů 

EM (2. ročník) : Elektrická měření - teoretická příprava 

EL (2. ročník) : Části elektronických zařízení a přístrojů 

EL (2. ročník) : Základní části elektronických zařízení a přístrojů 

ELS (2. ročník) : BOZP 

ELS (2. ročník) : Asynchronní stroje 

FYZ (2. ročník) : Elektrický obvod 

 průřezová témata 

 ODS 

ČŽP 

ČSP 

IKT 

  

Vesmír 

 

5 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● vysvětlí podstatu radioaktivity a popíše 

způsoby ochrany před jaderným zářením 

 

- Slunce, planety a jejich pohyb, komety 

- Hvězdy a galaxie 

 průřezová témata 

 ODS 

ČŽP 

ČSP 

IKT 
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4.3.2. Chemické vzdělávání 
 
 

Pojetí předmětu 
 

Výuka přispívá k hlubšímu a komplexnímu pochopení přírodních jevů a zákonů 
 

k formování žádoucích vztahů k přírodnímu prostředí a umožnuje žákům proniknout 
 

do dějů, které probíhají v živé i neživé přírodě. Vzdělávání nemůže byt nahrazeno 

pouhou znalostí vybraných faktů, pojmů a procesů. 

Cíl předmětu 
 

Naučit žáky využívat přírodovědných poznatků v profesním i občanském životě, 

klást si otázky o okolním světě a vyhledat k nim relevantní na důkazech založené 

odpovědi. 

Vzdělání může škola realizovat bud v samostatných vyučovacích předmětech, nebo 

integrovaně v závislosti na charakteru oboru a podmínkách školy. 

Charakteristika učiva 
 

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 integrovat přírodovědné informace a zaujímat k nim 

stanovisko, využívat získané informace v diskusi k přírodovědné a odborné tématice. 

Charakteristika učiva 

Učivo je uspořádáno tak aby žáci porozuměli základním ekologickým souvislostem 

a postavení člověka v přírodě a zdůvodnit nezbytnost rozvoje 

umět posoudit chemické látky z hlediska nebezpečí a vlivu na živé organismy 

Výsledky vzdělávání 

Motivací přispět k dodržování zásad udržitelného rozvoje v občanském životě i odborné 

pracovní činnosti 

Po každém probraném tématu jsou žáci zkoušeni ústní nebo písemnou formou, 

žákům, jsou zadávány samostatné práce. 

 

Učební plán předmětu 
 

Ročník 

 

I 

 Dotace 

 

1 

 Povinnost 
(skupina) 

 

 
povinný 
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Dotace 

skupiny 

 

 

 
 

1. ročník - dotace: 1, povinný 
 
 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 
 

● mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání 
 
 

Kompetence k řešení problémů 
 

● porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení 

problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit 

správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky 
 
 

Komunikativní kompetence 
 

● účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje 
 

● vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i 

psaných a vhodně se prezentovat 
 
 

Personální a sociální kompetence 
 

● mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi 

důsledků nezdravého životního stylu a závislostí 
 

● posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a 

chování v různých situacích 
 

● reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných 

lidí, přijímat radu i kritiku 
 
 

Občanské kompetence a kulturní povědomí 
 

● dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika), 

vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci 
 

● chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje 
 

● jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu 
 

● jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k 

uplatňování hodnot demokracie 
 
 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 
 

● mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání; uvědomovat 

si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním 

podmínkám 
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Matematické kompetence 
 

● správně používat a převádět běžné jednotky 
 
 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat 

s informacemi 

● uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a 

kriticky přistupovat k získaných informacím, být mediálně gramotní 
 

● získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet 
 
 

Obecná chemie 

 

6 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● dokáže porovnat fyzikální a chemické 

vlastnosti různých látek 

● popíše stavbu atomu, vznik chemické 

vazby 

● zná názvy, značky a vzorce vybraných 

chemických prvků a sloučenin 

● popíše charakteristické vlastnosti nekovů, 

kovů a jejich umístění v periodické soustavě 

prvků 

● popíše základní metody oddělování složek 

ze směsí a jejich využití v praxi 

● vyjádří složení roztoku a připraví roztok 

požadovaného složení 

● vysvětlí podstatu chemických reakcí a 

zapíše jednoduchou chemickou reakci 

chemickou rovnicí 

● provádí jednoduché chemické výpočty, 

které lze využít v odborné praxi 

 

- chemické látky a jejich vlastnosti 

- částicové složení látek, atom, molekula 

- chemická vazba 

- chemické prvky, sloučeniny 

- chemická symbolika 

- periodická soustava prvků 

- směsi a roztoky 

- látkové množství 

- chemické reakce, chemické rovnice 

- jednoduché výpočty v chemii 

 

přesahy 

 Do: 

ON (1. ročník) : Odpovědnost člověka za sebe a další generace 

MaT (1. ročník) : Magnetické materiály 

Z: 

ZE (1. ročník) : Elektrochemie 

CHZ (1. ročník) : Chladiva, oleje 

CHZ (1. ročník) : Konstrukční požadavky na okruhy 

FYZ (1. ročník) : Kinetická teorie látek 

FYZ (1. ročník) : Jednotky soustavy SI 

OVY (1. ročník) : Tepelné zpracování kovů 

OVY (1. ročník) : Chladicí technika 

M (1. ročník) : Výrazy 

FYZ (1. ročník) : Kinematika 

FYZ (1. ročník) : Dynamika 

FYZ (1. ročník) : Mechanická energie 
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průřezová témata 

 ČŽP 

  

Anorganická chemie 

 

6 

 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 a v běžném životě, posoudí je 

z hlediska vlivu na zdraví a životní prostředí 

 

- anorganické látky, oxidy, kyseliny, hydroxidy, 

soli 

- základy názvosloví anorganických sloučenin 

- vybrané prvky a anorganické sloučeniny v 

běžném životě a v odborné praxi 

 

přesahy 

 Do: 

FYZ (1. ročník) : Jednotky soustavy SI 

TV (1. ročník) : Péče o zdraví 

Z: 

CHZ (1. ročník) : Chladiva, oleje 

CHZ (1. ročník) : Konstrukční požadavky na okruhy 

FYZ (1. ročník) : Mechanika tekutin 

FYZ (1. ročník) : Kinetická teorie látek 

M (1. ročník) : Výrazy 

FYZ (1. ročník) : Kinematika 

FYZ (1. ročník) : Dynamika 

FYZ (1. ročník) : Mechanická energie 
 průřezová témata 

 ČŽP 

  

Organická chemie 

 

6 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● charakterizuje základní skupiny uhlovodíků 

a jejich vybrané deriváty 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 je z hlediska vlivu na zdraví a 

životní prostředí 

● charakterizuje biogenní prvky a jejich 

sloučeniny 

 

- vlastnosti atomu uhlíku 

- základ názvosloví organických sloučenin 

- organické sloučeniny v běžném životě a 

odborné praxi 

 

přesahy 

 Do: 

IKT (1. ročník) : Operační systém 

OVY (1. ročník) : Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce, požární prevence 

Z: 

CHZ (1. ročník) : Chladiva, oleje 
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CHZ (1. ročník) : Konstrukční požadavky na okruhy 

FYZ (1. ročník) : Kinetická teorie látek 

M (1. ročník) : Výrazy 

FYZ (1. ročník) : Termika 

 průřezová témata 

 ČŽP 

  

Biochemie 

 

7 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● charakterizuje nejdůležitější přírodní látky 

● popíše vybrané biochemické děje 

● charakterizuje názory na vznik a vývoj 

života na Zemi 

● vyjádří vlastními slovy základní vlastnosti 

živých soustav 

● popíše buňku jako základní stavební a 

funkční jednotku života 

● vysvětlí rozdíl mezi prokaryotickou a 

eukaryotickou buňkou 

● charakterizuje rostlinnou a živočišnou 

buňku a uvede rozdíly 

● uvede základní skupiny organismů a 

porovná je 

● objasní význam genetiky 

● 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 

 

- chemické složení živých organismů 

- přírodní látky, bílkoviny, sacharidy, lipidy, 

nukleové kyseliny, biokatalyzátory 

- biochemické děje 
 

přesahy 

 Do: 

ON (1. ročník) : Význam učení a smysl výchovy k občanství 

ON (1. ročník) : Osobnost 

ZE (1. ročník) : Elektrochemie 

Z: 

CHZ (1. ročník) : Chladiva, oleje 

CHZ (1. ročník) : Konstrukční požadavky na okruhy 

FYZ (1. ročník) : Mechanika tekutin 

FYZ (1. ročník) : Kinetická teorie látek 

OVY (1. ročník) : Chladicí technika 

M (1. ročník) : Výrazy 

FYZ (1. ročník) : Kinematika 

FYZ (1. ročník) : Dynamika 

FYZ (1. ročník) : Mechanická energie 

FYZ (1. ročník) : Termika 

 průřezová témata 
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ČŽP 
 
 

Člověk a životní prostředí 
 

8 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● vysvětlí základní ekologické pojmy 

● charakterizuje abiotické (sluneční záření, 

atmosféra, pedosféra, hydrosféra) a 

biotické     faktory prostředí (populace, 

společenstva, ekosystémy) 

● charakterizuje základní vztahy mezi 

organismy ve společenstvu 

● uvede příklad potravního řetězce 

● popíše podstatu koloběhu látek v přírodě z 

hlediska látkového a energetického 

● charakterizuje různé typy krajiny a její 

využívání člověkem 

● popíše historii vzájemného ovlivňování 

člověka a přírody 

● hodnotí vliv různých činností člověka na 

jednotlivé složky životního prostředí 

● charakterizuje působení životního prostředí 

na člověka a jeho zdraví 

● 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 znečišťující látky v ovzduší, 

ve vodě a v půdě a vyhledá informace o 

aktuální situaci 

● uvede příklady chráněných území v ČR a v 

regionu 

● 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 

 

Člověk a životní prostředí 

Vznik života na zemi 

Ekosystémy 

Podmínky života: Světlo a teplo, 

voda, vzduch, půda 

 

přesahy 

 Do: 

ON (1. ročník) : Odpovědnost člověka za sebe a další generace 
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CHZ (1. ročník) : Chladiva, oleje 

CHZ (1. ročník) : Zkoušky těsnosti chladicích zařízení 

Z: 

ZE (1. ročník) : Elektrostatické pole 

CHZ (1. ročník) : Chladiva, oleje 

CHZ (1. ročník) : Konstrukční požadavky na okruhy 

ON (1. ročník) : Mezilidské vztahy 

ON (1. ročník) : Odpovědnost člověka za sebe a další generace 

FYZ (1. ročník) : Mechanika tekutin 

FYZ (1. ročník) : Kinetická teorie látek 

Stroj (1. ročník) : Potrubí a armatury 

MaT (1. ročník) : Základní rozdělení technických materiálů 

TV (1. ročník) : Péče o zdraví 

TV (1. ročník) : Tělesná výchova 

OVY (1. ročník) : Chladicí technika 

OVY (1. ročník) : Elektrické stroje a přístroje 

M (1. ročník) : Výrazy 

FYZ (1. ročník) : Kinematika 

FYZ (1. ročník) : Mechanická energie 

FYZ (1. ročník) : Termika 

 průřezová témata 

 ČŽP 
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4.4. Matematické vzdělávání 
 
 
 

4.4.1. Matematické vzdělávání 
 
 

Matematické vzdělávání v odborném školství je důležitou součástí kurikula, neboť v řadě oborů 

vzdělávání plní kromě funkce všeobecně vzdělávací i funkci průpravnou pro odbornou složku 

vzdělávání. 
 

Obecným cílem matematického vzdělávání je výchova přemýšlivého člověka, který bude umět 

používat matematiku v různých životních situacích (v odborné složce vzdělávání, v dalším 

studiu, v osobním životě, budoucím zaměstnání, volném čase apod.). 
 

Uvedené výsledky a učivo prezentují v odborném školství základ matematického vzdělávání 

pro daný stupeň vzdělání. V oborech vzdělání, které mají vyšší nároky na matematické 

vzdělávání s ohledem na odborné vzdělávání, rozšíří škola ve svém školním vzdělávacím 

programu matematické vzdělávání v souladu s potřebami oboru (kvadratická funkce a 

kvadratická rovnice, goniometrické funkce obecného úhlu, jejich vlastnosti, grafy a jejich užití 

při řešení praktických úloh, statistika). 
 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli: 
 

− využívat matematických poznatků v praktickém životě v situacích, které souvisejí s 

matematikou; 
 

− efektivně numericky počítat, používat a převádět jednotky (délky, hmotnosti, času, objemu, 

povrchu, rovinného úhlu, rychlosti, měny pod.); 
 

− matematizovat jednoduché reálné situace, užívat matematický model a vyhodnotit výsledek 

řešení vzhledem k realitě; 
 

− zkoumat a řešit problémy; 
 

− orientovat se v matematickém textu a porozumět zadání matematické úlohy, kriticky 

vyhodnotit informace kvantitativního charakteru získané z různých zdrojů – grafů, diagramů a 

tabulek, 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, vytrvalost, houževnatost a kritičnost. 
 
 

Učební plán předmětu 
 

Ročník 

 

I 

 

II 

 

III 

 Dotace 

 

2 

 

1 1/2 

 

1 1/2 

 Povinnost 
(skupina) 

 

 
povinný 
 

 
povinný 
 

 
povinný 
 

Dotace 

skupiny 

 

   

 
 

1. ročník - dotace: 2, povinný 
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Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 
 

● mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání 
 

● ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky 
 

● sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků 

svého učení ze strany jiných lidí 
 

● s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.),  

pořizovat si poznámky 
 
 

Kompetence k řešení problémů 
 

● porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení 

problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit 

správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky 
 

● spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení) 
 

● volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro 

splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve 
 
 

Komunikativní kompetence 
 

● formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově 

správně 
 

● snažit se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii 
 

● účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje 
 

● vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování 
 

● vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i 

psaných a vhodně se prezentovat 
 

● zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů, popř. projevů jiných lidí 
 
 

Personální a sociální kompetence 
 

● posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a 

chování v různých situacích 
 

● přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly 
 
 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 
 

● mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání; uvědomovat 

si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním 

podmínkám 
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Matematické kompetence 
 

● aplikovat matematické postupy při řešení praktických úkolů v běžných situacích 
 

● aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i prostoru 
 

● číst různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.) 
 

● nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je popsat a využít 

pro dané řešení 
 

● používat pojmy kvantifikujícího charakteru 
 

● provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy 
 

● správně používat a převádět běžné jednotky 
 
 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat 

s informacemi 

● pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, 

elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních 

technologií 
 

● uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a 

kriticky přistupovat k získaných informacím, být mediálně gramotní 
 
 

Přirozená čísla 

 

2 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● provádí operace s mnohočleny (sčítání, 

odčítání, násobení) a lomenými výrazy 

● provádí aritmetické operace s přirozenými 

a celými čísly 

 

 

Vytvoření oboru přirozených čísel 

Zobrazení na číselné ose 

Početní operace s přirozenými čísly 

Dělitelnost přirozených čísel 

Počítání zpaměti, písemně a pomocí 

kalkulátoru 
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přesahy 

 Do: 

IKT (1. ročník) : Práce s počítačem 

IKT (1. ročník) : Hardware, software 

Z: 

ZE (1. ročník) : Základní pojmy a fyzikální principy 

FYZ (1. ročník) : Mechanika tekutin 

FYZ (1. ročník) : Kinetická teorie látek 

FYZ (1. ročník) : Jednotky soustavy SI 

M (1. ročník) : Celá čísla 

M (1. ročník) : Racionální čísla 

M (1. ročník) : Reálná čísla 

M (1. ročník) : Výrazy 

FYZ (1. ročník) : Kinematika 

FYZ (1. ročník) : Dynamika 

FYZ (1. ročník) : Mechanická energie 
 průřezová témata 

 ODS 

ČŽP 

ČSP 

IKT 

  

Celá čísla 

 

3 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● rozloží mnohočlen na součin a užívá vztahy 

pro druhou mocninu dvojčlenu a rozdíl 

druhých mocnin 

● provádí aritmetické operace s přirozenými 

a celými čísly 

 

Kladná a záporná čísla, čísla navzájem 

opačná 

Zobrazování celých čísel na číselné ose, 

vzdálenost od počátku 

Absolutní hodnota čísla, matematický a 

geometrický význam absolutní hodnoty 

Násobení a dělení kladných a záporných čísel 

 přesahy 

 Do: 

M (1. ročník) : Přirozená čísla 

IKT (1. ročník) : Práce s počítačem 

IKT (1. ročník) : Hardware, software 

Z: 

ZE (1. ročník) : Základní pojmy a fyzikální principy 

FYZ (1. ročník) : Mechanika tekutin 

FYZ (1. ročník) : Kinetická teorie látek 

FYZ (1. ročník) : Jednotky soustavy SI 

M (1. ročník) : Racionální čísla 

M (1. ročník) : Reálná čísla 

M (1. ročník) : Výrazy 

FYZ (1. ročník) : Kinematika 

FYZ (1. ročník) : Dynamika 

  
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Vyšší odborná škola, střední Strana 161 z 418 

odborná škola a střední odborné učiliště, IČ: 60884690. 
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných 

autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody. 



ŠVP - Elektromechanik pro zařízení a přístroje 
 
 
 
 

FYZ (1. ročník) : Mechanická energie 
 průřezová témata 

 ODS 

ČŽP 

ČSP 

IKT 

  

Racionalní čísla 

 

4 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● používá různé zápisy racionálního čísla 

● zaokrouhlí desetinné číslo 

 

Zavedení pojmu racionální číslo, zápis čísla 

ve tvaru zlomku 

Zobrazení racionálních čísel na číselné ose 

Násobení a dělení racionálních čísel, dělení 

bezezbytku a se zbytkem, zaokrouhlování 

 přesahy 

 Do: 

M (1. ročník) : Přirozená čísla 

M (1. ročník) : Celá čísla 

IKT (1. ročník) : Práce s počítačem 

IKT (1. ročník) : Hardware, software 

Z: 

ZE (1. ročník) : Základní pojmy a fyzikální principy 

FYZ (1. ročník) : Mechanika tekutin 

FYZ (1. ročník) : Kinetická teorie látek 

FYZ (1. ročník) : Jednotky soustavy SI 

M (1. ročník) : Reálná čísla 

M (1. ročník) : Výrazy 

FYZ (1. ročník) : Kinematika 

FYZ (1. ročník) : Dynamika 

FYZ (1. ročník) : Mechanická energie 
 průřezová témata 

 ODS 

ČŽP 

ČSP 

IKT 

  

Reálná čísla 

 

4 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● provádí aritmetické operace se zlomky a 

desetinnými čísly 

● znázorní reálné číslo na číselné ose 

● určí druhou mocninu a odmocninu čísla 

pomocí kalkulátoru 

● používá trojčlenku a řeší praktické úlohy s 

využitím procentového počtu 

 

Reálná čísla, matematické operace a 

zákony Zobrazení na číselné ose 

Mocniny a odmocniny s celočíselným 

mocnitelem 

Určování druhých a třetích mocnin a 

odmocnin pomocí tabulek a kalkulátoru 

 

přesahy 

  
 

Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Vyšší odborná škola, střední Strana 162 z 418 

odborná škola a střední odborné učiliště, IČ: 60884690. 
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných 

autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody. 



ŠVP - Elektromechanik pro zařízení a přístroje 
 
 
 
 

Do: 

FYZ (1. ročník) : Jednotky soustavy SI 

FYZ (1. ročník) : Kinematika 

FYZ (1. ročník) : Dynamika 

FYZ (1. ročník) : Mechanická energie 

FYZ (1. ročník) : Mechanika tekutin 

FYZ (1. ročník) : Kinetická teorie látek 

FYZ (1. ročník) : Termika 

FYZ (1. ročník) : Elektrické pole 

M (1. ročník) : Přirozená čísla 

M (1. ročník) : Celá čísla 

M (1. ročník) : Racionální čísla 

IKT (1. ročník) : Práce s počítačem 

IKT (1. ročník) : Hardware, software 

ZE (1. ročník) : Základní pojmy a fyzikální principy 

ZE (1. ročník) : Stejnosměrný proud 

ZE (1. ročník) : Elektrochemie 

ZE (1. ročník) : Elektrostatické pole 

ZE (1. ročník) : Magnetické pole 

ZE (1. ročník) : Elektromagnetická indukce 

ZE (1. ročník) : Střídavý proud 

ZE (1. ročník) : Trojfázový proud 

MaT (1. ročník) : Základní rozdělení technických materiálů 

MaT (1. ročník) : Základní vlastnosti technických materiálů 

MaT (1. ročník) : Mechanické vlastnosti 

MaT (1. ročník) : Vlastnosti elektrotechnických materiálů 

OVY (1. ročník) : Chladicí technika 

Z: 

ZE (1. ročník) : Základní pojmy a fyzikální principy 

FYZ (1. ročník) : Mechanika tekutin 

FYZ (1. ročník) : Kinetická teorie látek 

FYZ (1. ročník) : Jednotky soustavy SI 

M (1. ročník) : Výrazy 

M (1. ročník) : Kvadratické rovnice a funkce 

FYZ (1. ročník) : Kinematika 

FYZ (1. ročník) : Dynamika 

FYZ (1. ročník) : Mechanická energie 

 průřezová témata 

 ODS 

ČŽP 

ČSP 

IKT 

  

Planimetrie 

 

8 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● provádí početní výkony s mocninami s 

celočíselným mocnitelem 

 

Základní geometrické útvary v rovině 
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● užívá pojmy a vztahy: bod, přímka, rovina, 

odchylka dvou přímek, vzdálenost bodu 

od přímky, vzdálenost dvou rovnoběžek, 

úsečka a její délka, úhel a jeho velikost 

● sestrojí trojúhelník, různé druhy 

rovnoběžníků a lichoběžník z daných prvků 

a určí jejich obvod a obsah 

● rozliší shodné a podobné trojúhelníky a své 

tvrzení zdůvodní užitím vět o shodnost a 

podobnosti trojúhelníků 

● určí obvod a obsah kruhu, vzájemnou 

polohu přímky a kružnice 

● řeší praktické úlohy s využitím 

trigonometrie pravoúhlého trojúhelníku a 

věty Pythagorovy 

 

Vzájemné polohy základních geometrických 

útvaru 

Symbolické zápisy geometrických útvarů 

Řešení konstrukčních úloh pomocí 

geometrických pomůcek 

Určování velikosti úhlů měřením a výpočtem 
 

přesahy 

 Do: 

FYZ (1. ročník) : Kinematika 

M (1. ročník) : Trigonometrie 

M (1. ročník) : Lineární rovnice a nerovnice a funkce 

ZE (1. ročník) : Základní pojmy a fyzikální principy 

ZE (1. ročník) : Elektrostatické pole 

ZE (1. ročník) : Magnetické pole 

MaT (1. ročník) : Základní rozdělení technických materiálů 

MaT (1. ročník) : Základní vlastnosti technických materiálů 

MaT (1. ročník) : Mechanické vlastnosti 

MaT (1. ročník) : Vlastnosti elektrotechnických materiálů 

Stroj (1. ročník) : Základní součásti strojů, normy 

Stroj (1. ročník) : Ruční zpracování kovů 

Stroj (1. ročník) : Spoje a spojovací součásti 

Stroj (1. ročník) : Potrubí a armatury 

Stroj (1. ročník) : Součásti strojů přenášející pohyb 

Stroj (1. ročník) : Mechanismy a jejich součásti 

OVY (1. ročník) : Základy ručního a strojního obrábění 

OVY (1. ročník) : Řezání kovů 

OVY (1. ročník) : Závity 

OVY (1. ročník) : Tepelné zpracování kovů 

OVY (1. ročník) : Chladicí technika 

Z: 

ZE (1. ročník) : Základní pojmy a fyzikální principy 

TD (1. ročník) : Úvod do předmětu 

FYZ (1. ročník) : Mechanika tekutin 

FYZ (1. ročník) : Kinetická teorie látek 

FYZ (1. ročník) : Jednotky soustavy SI 

M (1. ročník) : Kvadratické rovnice a funkce 

FYZ (1. ročník) : Kinematika 

FYZ (1. ročník) : Dynamika 

FYZ (1. ročník) : Mechanická energie 
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průřezová témata 

 ODS 

ČŽP 

ČSP 

IKT 

  

Výrazy 

 

11 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● provádí operace s mnohočleny (sčítání, 

odčítání, násobení) a lomenými výrazy 

● rozloží mnohočlen na součin a užívá vztahy 

pro druhou mocninu dvojčlenu a rozdíl 

druhých mocnin 

● provádí aritmetické operace s přirozenými 

a celými čísly 

● používá různé zápisy racionálního čísla 

● provádí aritmetické operace se zlomky a 

desetinnými čísly 

● zaokrouhlí desetinné číslo 

● znázorní reálné číslo na číselné ose 

● určí druhou mocninu a odmocninu čísla 

pomocí kalkulátoru 

● používá trojčlenku a řeší praktické úlohy s 

využitím procentového počtu 

 

Výraz, člen výrazu 

Sčítání a odčítání výrazů 

Vytýkání před závorku, násobení a dělení 

lomených výrazů 

 

přesahy 

 Do: 

NJ (1. ročník) : Řečové dovednosti: 

FYZ (1. ročník) : Jednotky soustavy SI 

FYZ (1. ročník) : Kinematika 

FYZ (1. ročník) : Dynamika 

FYZ (1. ročník) : Mechanická energie 

FYZ (1. ročník) : Mechanika tekutin 

FYZ (1. ročník) : Kinetická teorie látek 

FYZ (1. ročník) : Termika 

FYZ (1. ročník) : Elektrické pole 

ZECH (1. ročník) : Obecná chemie 

ZECH (1. ročník) : Anorganická chemie 

ZECH (1. ročník) : Organická chemie 

ZECH (1. ročník) : Biochemie 

ZECH (1. ročník) : Člověk a životní prostředí 

M (1. ročník) : Přirozená čísla 

M (1. ročník) : Celá čísla 

M (1. ročník) : Racionální čísla 

M (1. ročník) : Reálná čísla 

M (1. ročník) : Lineární rovnice a nerovnice a funkce 

M (1. ročník) : Kvadratické rovnice a funkce 

IKT (1. ročník) : Práce s počítačem 
  

Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Vyšší odborná škola, střední Strana 165 z 418 

odborná škola a střední odborné učiliště, IČ: 60884690. 
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných 

autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody. 



ŠVP - Elektromechanik pro zařízení a přístroje 
 
 
 
 

IKT (1. ročník) : Textový editor, Word 

ZE (1. ročník) : Základní pojmy a fyzikální principy 

ZE (1. ročník) : Stejnosměrný proud 

ZE (1. ročník) : Elektrochemie 

ZE (1. ročník) : Elektrostatické pole 

ZE (1. ročník) : Magnetické pole 

ZE (1. ročník) : Elektromagnetická indukce 

ZE (1. ročník) : Střídavý proud 

ZE (1. ročník) : Trojfázový proud 

MaT (1. ročník) : Základní rozdělení technických materiálů 

MaT (1. ročník) : Základní vlastnosti technických materiálů 

MaT (1. ročník) : Vlastnosti elektrotechnických materiálů 

MaT (1. ročník) : Polovodiče 

MaT (1. ročník) : Dielektrika a izolanty 

MaT (1. ročník) : Magnetické materiály 

Stroj (1. ročník) : Základní součásti strojů, normy 

Stroj (1. ročník) : Ruční zpracování kovů 

Stroj (1. ročník) : Spoje a spojovací součásti 

Stroj (1. ročník) : Potrubí a armatury 

Stroj (1. ročník) : Součásti strojů přenášející pohyb 

Stroj (1. ročník) : Mechanismy a jejich součásti 

OVY (1. ročník) : Základy ručního a strojního obrábění 

OVY (1. ročník) : Řezání kovů 

OVY (1. ročník) : Závity 

OVY (1. ročník) : Tepelné zpracování kovů 

OVY (1. ročník) : Elektrické stroje a přístroje 

OVY (1. ročník) : Chladicí technika 

OVY (1. ročník) : Spojovací armatury, práce s Cu potrubím, druhy pájek, používaní 

přenosného autogenu, pájení natvrdo 

OVY (1. ročník) : Přímé a nepřímé metody pro zjišťování těsnosti chladících okruhů 

OVY (1. ročník) : Chladivové kompresory používané pro strojní chlazení 

OVY (1. ročník) : Princip funkce základního chladícího okruhu 

Z: 

ZE (1. ročník) : Základní pojmy a fyzikální principy 

FYZ (1. ročník) : Mechanika tekutin 

FYZ (1. ročník) : Kinetická teorie látek 

FYZ (1. ročník) : Jednotky soustavy SI 

FYZ (1. ročník) : Kinematika 

FYZ (1. ročník) : Dynamika 

FYZ (1. ročník) : Mechanická energie 

 průřezová témata 

 ODS 

ČŽP 

ČSP 

IKT 

  

Trigonometrie 

 

11 
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výsledky vzdělávání 
 

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

odchylka dvou přímek, vzdálenost bodu 

od přímky, vzdálenost dvou rovnoběžek, 

úsečka a její délka, úhel a jeho velikost 

● sestrojí trojúhelník, různé druhy 

rovnoběžníků a lichoběžník z daných prvků 

a určí jejich obvod a obsah 

● rozliší shodné a podobné trojúhelníky a své 

tvrzení zdůvodní užitím vět o shodnost a 

podobnosti trojúhelníků 

● určí obvod a obsah kruhu, vzájemnou 

polohu přímky a kružnice 

● řeší praktické úlohy s využitím 

trigonometrie pravoúhlého trojúhelníku a 

věty Pythagorovy 

 

obsahy a obvody rovinných obrazců, 

goniometrické funkce ostrého úhlu, 

pravoúhlý trojúhelník, 

obsah rovnoběžníku, 

obsah trojúhelníku, 

obsah lichoběžníku, 

obsah mnohoúhelníku, 

délka kružnice a kruhového oblouku, obsah 

kruhu a jeho části. 

 

přesahy 

 Do: 

FYZ (1. ročník) : Jednotky soustavy SI 

FYZ (1. ročník) : Kinematika 

M (1. ročník) : Lineární rovnice a nerovnice a funkce 

M (1. ročník) : Kvadratické rovnice a funkce 

ZE (1. ročník) : Střídavý proud 

ZE (1. ročník) : Trojfázový proud 

TD (1. ročník) : Úvod do předmětu 

TD (1. ročník) : Pravoúhlé promítání 

TD (1. ročník) : Základní pojmy a pravidla 

TD (1. ročník) : Kreslení strojních součástí spojů 

TD (1. ročník) : Kreslení elektrotechnických součástí a schémat 

OVY (1. ročník) : Řezání kovů 

OVY (1. ročník) : Elektrické stroje a přístroje 

Z: 

M (1. ročník) : Planimetrie 
 průřezová témata 

 ODS 

ČŽP 

ČSP 

IKT 

  

Lineární rovnice a nerovnice a funkce 
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 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● provádí operace s mnohočleny (sčítání, 

odčítání, násobení) a lomenými výrazy 

● rozloží mnohočlen na součin a užívá vztahy 

pro druhou mocninu dvojčlenu a rozdíl 

druhých mocnin 

 

Lineární funkce: lineární rovnice a nerovnice, 

pojem funkce, kartézská soustava souřadnic 

a graf funkce, konstantní a lineární funkce, 

lineární rovnice o jedné neznámé, řešení 

lineárních rovnic o jedné neznámé, rovnice s 

neznámou ve jmenovateli, lineární nerovnice 
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● provádí aritmetické operace s přirozenými 

a celými čísly 

● používá různé zápisy racionálního čísla 

● provádí aritmetické operace se zlomky a 

desetinnými čísly 

● zaokrouhlí desetinné číslo 

● znázorní reálné číslo na číselné ose 

● určí druhou mocninu a odmocninu čísla 

pomocí kalkulátoru 

● používá trojčlenku a řeší praktické úlohy s 

využitím procentového počtu 

● provádí početní výkony s mocninami s 

celočíselným mocnitelem 

 

o jedné neznámé, rovnice a nerovnice s 

absolutní hodnotou, soustavy nerovnic o 

jedné neznámé, řešení lineárních rovnic o 

jedné neznámé, rovnice s neznámou ve 

jmenovateli 

Lineární nerovnice o jedné neznámé, rovnice 

a nerovnice s absolutní hodnotou, soustavy 

nerovnic o jedné neznámé, soustavy 

dvou lineárních rovnic o dvou neznámých, 

soustavy třech lineárních rovnic o třech 

neznámých, slovní úlohy řešené rovnicemi. 

 

přesahy 

 Do: 

ZE (1. ročník) : Základní pojmy a fyzikální principy 

ZE (1. ročník) : Stejnosměrný proud 

ZE (1. ročník) : Magnetické pole 

Z: 

M (1. ročník) : Planimetrie 

M (1. ročník) : Výrazy 

M (1. ročník) : Trigonometrie 
 průřezová témata 

 ODS 

ČŽP 

ČSP 

IKT 

  

Kvadratické rovnice a funkce 
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 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● provádí operace s mnohočleny (sčítání, 

odčítání, násobení) a lomenými výrazy 

● rozloží mnohočlen na součin a užívá vztahy 

pro druhou mocninu dvojčlenu a rozdíl 

druhých mocnin 

● provádí aritmetické operace s přirozenými 

a celými čísly 

● používá různé zápisy racionálního čísla 

● provádí aritmetické operace se zlomky a 

desetinnými čísly 

● zaokrouhlí desetinné číslo 

● znázorní reálné číslo na číselné ose 

● určí druhou mocninu a odmocninu čísla 

pomocí kalkulátoru 

● používá trojčlenku a řeší praktické úlohy s 

využitím procentového počtu 

 

Kvadratická funkce: kvadratická rovnice 

a nerovnice, kvadratická funkce, graf 

kvadratické funkce. 

Kvadratická rovnice, diskriminant, počet 

řešení, vzorec pro kořeny, vztahy mezi kořeny 

a koeficienty kvadratické rovnice. 
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● provádí početní výkony s mocninami s 

celočíselným mocnitelem 

 

 

přesahy 

 Do: 

M (1. ročník) : Reálná čísla 

M (1. ročník) : Planimetrie 

ZE (1. ročník) : Stejnosměrný proud 

Z: 

M (1. ročník) : Výrazy 

M (1. ročník) : Trigonometrie 

 průřezová témata 

 ČŽP 

IKT 

  

2. ročník - dotace: 1 1/2, povinný 
 
 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 
 

● mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání 
 

● ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky 
 

● sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků 

svého učení ze strany jiných lidí 
 

● s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.),  

pořizovat si poznámky 
 

● uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně 

vyhledávat a zpracovávat informace 
 
 

Kompetence k řešení problémů 
 

● porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení 

problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit 

správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky 
 

● spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení) 
 

● uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace 
 

● volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro 

splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve 
 
 

Komunikativní kompetence 
 

● formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově 

správně 
 

● snažit se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii 
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● účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje 
 

● vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování 
 

● vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i 

psaných a vhodně se prezentovat 
 

● zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů, popř. projevů jiných lidí 
 
 

Personální a sociální kompetence 
 

● posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a 

chování v různých situacích 
 

● přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly 
 
 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 
 

● mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání; uvědomovat 

si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním 

podmínkám 
 
 

Matematické kompetence 
 

● aplikovat matematické postupy při řešení praktických úkolů v běžných situacích 
 

● aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i prostoru 
 

● číst různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.) 
 

● nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je popsat a využít 

pro dané řešení 
 

● používat pojmy kvantifikujícího charakteru 
 

● provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy 
 

● správně používat a převádět běžné jednotky 
 
 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat 

s informacemi 

● pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, 

elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních 

technologií 
 

● uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a 

kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní 
 
 

Funkce 

 

10 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● řeší lineární rovnice o jedné neznámé 

 

Funkce 
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● řeší lineární nerovnice o jedné neznámé a 

jejich soustavy 

● sestrojí graf funkce, určí, kdy funkce roste 

nebo klesá 

● aplikuje v úlohách poznatky o funkcích, 

úpravách výrazů a rovnic 

● určí vzájemnou polohu bodů, přímek a rovin 

● rozlišuje základní tělesa (krychle, kvádr, 

hranol, válec, pravidelný jehlan, rotační 

kužel) a určí jejich povrch a objem 

● aplikuje poznatky o tělesech v praktických 

úlohách 

 

- zavedení pojmu funkce, definiční obor a obor 

funkčních hodnot 

- graf funkce, monotónnost funkce, funkce 

rostoucí a klesající 

- lineární funkce, její zápis, definiční obor a 

obor funkčních hodnot, grafické znázornění 

funkce 

- kvadratická funkce, její zápis a vlastnosti, 

výpočet vrcholu paraboly, grafické vyjádření 

- lineární lomená funkce, určení definičních 

oborů, nepřímá úměrnost aúlohy z praxe, 

grafické vyjádření 

- grafická řešení slovních úloh 
 přesahy 

 Do: 

FYZ (2. ročník) : Elektrický obvod 

FYZ (2. ročník) : Magnetické pole 

FYZ (2. ročník) : Střídavý proud 

M (2. ročník) : Základy statistiky a pravděpodobnost 

M (2. ročník) : Finanční matematika 

IKT (2. ročník) : Tabulkový procesor, Excel 

CHZ (2. ročník) : Chladivové kompresory 

CHZ (2. ročník) : Kondenzátory 

CHZ (2. ročník) : Výparníky 

CHZ (2. ročník) : Řídící a automatické přístroje 

UEE (2. ročník) : Osvětlovací technika a její řízení 

UEE (2. ročník) : Stejnosměrné zdroje 

UEE (2. ročník) : Elektrické teplo v domácnostech a průmyslu 

Z: 

FYZ (2. ročník) : Elektrický obvod 
 průřezová témata 

 ODS 

ČŽP 

ČSP 

IKT 

  

Soustava lineárních rovnic 
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 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● řeší lineární nerovnice o jedné neznámé a 

jejich soustavy 

● sestrojí graf funkce, určí, kdy funkce roste 

nebo klesá 

● aplikuje v úlohách poznatky o funkcích, 

úpravách výrazů a rovnic 

● určí vzájemnou polohu bodů, přímek a rovin 
 

Soustava lineárních rovnic 

- metody řešení lineárních rovnic, metoda 

sčítací, eliminační a grafická 

- ověřování řešení pomocí zkoušky a grafů 
 

přesahy 

 Do: 
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M (2. ročník) : Základy statistiky a pravděpodobnost 

M (2. ročník) : Finanční matematika 

IKT (2. ročník) : Tabulkový procesor, Excel 

Z: 

FYZ (2. ročník) : Elektrický obvod 
 průřezová témata 

 ODS 

ČŽP 

ČSP 

IKT 

  

Lineární nerovnice 
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 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● řeší lineární rovnice o jedné neznámé 

● řeší lineární nerovnice o jedné neznámé a 

jejich soustavy 

● sestrojí graf funkce, určí, kdy funkce roste 

nebo klesá 

 

Lineární nerovnice 

- řešení nerovnic, určování intervalů 

pravdivosti 

- grafické vyjádření a jeho zápis 

- řešení soustavy nerovnic 

 přesahy 

 Do: 

FYZ (2. ročník) : Elektrický obvod 

FYZ (2. ročník) : Magnetické pole 

M (2. ročník) : Základy statistiky a pravděpodobnost 

M (2. ročník) : Finanční matematika 

IKT (2. ročník) : Tabulkový procesor, Excel 

Z: 

FYZ (2. ročník) : Elektrický obvod 
 průřezová témata 

 OD

S 

ČSP 

IKT 

 

 

Stereometrie 

 

12 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● určí vzájemnou polohu bodů, přímek a rovin 

● rozlišuje základní tělesa (krychle, kvádr, 

hranol, válec, pravidelný jehlan, rotační 

kužel) a určí jejich povrch a objem 

● aplikuje poznatky o tělesech v praktických 

úlohách 

 

Stereometrie 

- pravidelná tělesa, jejich popis a vlastnosti 

- výpočet povrchu a objemu těles 

- krychle, kvádr, válec, jehlan, kužel, 

komolá tělesa, koule - povrch a objem 

 

přesahy 

 Do: 

FYZ (2. ročník) : Magnetické pole 

FYZ (2. ročník) : Vlnění a optika 

EL (2. ročník) : Části elektronických zařízení a přístrojů 

CHZ (2. ročník) : Chladivové kompresory 
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CHZ (2. ročník) : Kondenzátory 

CHZ (2. ročník) : Výparníky 

CHZ (2. ročník) : Řídící a automatické přístroje 

CHZ (2. ročník) : Způsoby přeplňování chladiv 

CHZ (2. ročník) : Hermetická chladicí zařízení 

OVY (2. ročník) : Měření a měřicí přístroje 

OVY (2. ročník) : Elektrické stroje a přístroje 

OVY (2. ročník) : Chladicí technika 

OVY (2. ročník) : Konstrukce a rozdělení kompresorů 

OVY (2. ročník) : Polohermetický a hermetický motorkompresor 

OVY (2. ročník) : Použití speciálního nářadí v chladící technice 

OVY (2. ročník) : Montáž chladícího okruhu, vysoušení, plnění 

OVY (2. ročník) : Zkoušky těsnosti spojů 

OVY (2. ročník) : Odstraňování závad chladícího okruhu s expanzní kapilárou 

OVY (2. ročník) : Elektromontážní práce 

Z: 

FYZ (2. ročník) : Elektrický obvod 

 průřezová témata 

 ODS 

ČŽP 

IKT 

  

Základy statistiky a pravděpodobnost 
 

10 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● řeší lineární rovnice o jedné neznámé 

● řeší lineární nerovnice o jedné neznámé a 

jejich soustavy 

● sestrojí graf funkce, určí, kdy funkce roste 

nebo klesá 

● aplikuje v úlohách poznatky o funkcích, 

úpravách výrazů a rovnic 

 

Základy statistiky a pravděpodobnost 

- statistický soubor, znak, četnost, aritmetický 

průměr, jejich vlastnosti a výpočet 

- modus, medián, relativní četnost, 

jejich výpočet a praktické využití 

- jednoduchá pravděpodobnost a 

pravděpodobnost náhodného jevu 

 přesahy 

 Do: 

M (2. ročník) : Finanční matematika 

IKT (2. ročník) : Tabulkový procesor, Excel 

Z: 

M (2. ročník) : Funkce 

M (2. ročník) : Soustava lineárních rovnic 

M (2. ročník) : Lineární nerovnice 

FYZ (2. ročník) : Elektrický obvod 
 průřezová témata 

 ČŽP 

ČS

P 

IKT 

 

 

Finanční matematika 

 

11 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 
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● řeší lineární rovnice o jedné neznámé 

● řeší lineární nerovnice o jedné neznámé a 

jejich soustavy 

● sestrojí graf funkce, určí, kdy funkce roste 

nebo klesá 

● aplikuje v úlohách poznatky o funkcích, 

úpravách výrazů a rovnic 

 

Finanční matematika 

- jednoduché a složené úrokování, úročitel 

- leasing, DPH, pojištění, výpočet a praktické 

využití 

 

přesahy 

 Z: 

M (2. ročník) : Funkce 

M (2. ročník) : Soustava lineárních rovnic 

M (2. ročník) : Lineární nerovnice 

M (2. ročník) : Základy statistiky a pravděpodobnost 

EK (3. ročník) : Základy tržní ekonomiky 

 průřezová témata 

 ODS 

ČŽP 

ČSP 

IKT 

  

3. ročník - dotace: 1 1/2, povinný 
 
 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 
 

● mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání 
 

● ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky 
 

● sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků 

svého učení ze strany jiných lidí 
 

● s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizovat 

si poznámky 
 

● uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně 

vyhledávat a zpracovávat informace 
 
 

Kompetence k řešení problémů 
 

● porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení 

problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit 

správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky 
 

● spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení) 
 

● volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro 

splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve 
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Komunikativní kompetence 
 

● formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově 

správně 
 

● snažit se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii 
 

● účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje 
 

● vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování 
 

● vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i 

psaných a vhodně se prezentovat 
 

● zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů, popř. projevů jiných lidí 
 
 

Personální a sociální kompetence 
 

● posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a 

chování v různých situacích 
 

● přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly 
 
 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 
 

● mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání; uvědomovat 

si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním 

podmínkám 
 
 

Matematické kompetence 
 

● aplikovat matematické postupy při řešení praktických úkolů v běžných situacích 
 

● aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i prostoru 
 

● číst různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.) 
 

● nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je popsat a využít 

pro dané řešení 
 

● používat pojmy kvantifikujícího charakteru 
 

● provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy 
 

● správně používat a převádět běžné jednotky 
 
 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat 

s informacemi 

● pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, 

elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních 

technologií 
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● uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a 

kriticky přistupovat k získaných informacím, být mediálně gramotní 
 
 

Exponenciální funkce 

 

6 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● vyhledává, vyhodnocuje a zpracuje data 

● interpretuje údaje vyjádřené v diagramech, 

grafech a tabulkách 

 

Exponenciální funkce 

- definiční obor a obor funkčních hodnot, 

grafické řešení 

- funkce rostoucí a klesající, funkce 

omezená shora a zdola 

 přesahy 

 Do: 

M (3. ročník) : Logaritmická funkce 

IKT (3. ročník) : Počítačová grafika 

IKT (3. ročník) : Další aplikační programy 

EK (3. ročník) : Základy tržní ekonomiky 

EK (3. ročník) : Finanční gramotnost 

Z: 

M (3. ročník) : Logaritmická funkce 

 průřezová témata 

 ODS 

ČŽP 

ČSP 

IKT 

  

Logaritmická funkce 

 

8 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● vyhledává, vyhodnocuje a zpracuje data 

● porovnává soubory dat 

● interpretuje údaje vyjádřené v diagramech, 

grafech a tabulkách 

● určí četnost znaku a aritmetický průměr 
 

Logaritmická funkce 

- definiční obor a obor funkčních hodnot, 

výpočet dekadických logaritmů, práce s 

tabulkami 

- graf funkce, omezenost funkce, praktické 

využití logaritmů 

 přesahy 

 Do: 

M (3. ročník) : Exponenciální funkce 

IKT (3. ročník) : Počítačová grafika 

IKT (3. ročník) : Další aplikační programy 

Z: 

M (3. ročník) : Exponenciální funkce 
 průřezová témata 

 ODS 

ČŽP 

ČSP 

IKT 

  
 
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Vyšší odborná škola, střední Strana 176 z 418 

odborná škola a střední odborné učiliště, IČ: 60884690. 
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných 

autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody. 



ŠVP - Elektromechanik pro zařízení a přístroje 
 
 
 
 

Goniometrické funkce 

 

7 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● vyhledává, vyhodnocuje a zpracuje data 

● porovnává soubory dat 

● interpretuje údaje vyjádřené v diagramech, 

grafech a tabulkách 

● určí četnost znaku a aritmetický průměr 
 

Goniometrické funkce 

- orientovaný úhel, převod stupňů na radiány 

a naopak, konstrukce základních úhlů 

- vlastnosti a grafy funkcí sinus a cosinus, 

výpočty a určovaní hodnot z tabulek, perioda 

funkce 

- vlastnosti a grafy funkcí tangens a 

kotangens, perioda funkce a určování hodnot 

z tabulek 

- vztahy mezi goniometrickými 

funkcemi, 

součtové vzorce, řešení goniometrických úloh 

 

přesahy 

 Do: 

IKT (3. ročník) : Počítačová grafika 

IKT (3. ročník) : Další aplikační programy 

EK (3. ročník) : Finanční gramotnost 

Z: 

M (3. ročník) : Řešení trojúhelníku 

 průřezová témata 

 ODS 

ČŽP 

ČSP 

IKT 

  

Řešení trojúhelníku 

 

9 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● vyhledává, vyhodnocuje a zpracuje data 

● porovnává soubory dat 

● interpretuje údaje vyjádřené v diagramech, 

grafech a tabulkách 

● určí četnost znaku a aritmetický průměr 
 

Řešení trojúhelníku 

- základní konstrukce pravoúhlého 

trojúhelníku 

- výpočty zbývajících stran a úhlů 

pravoúhlém  trojúhelníku 

(vužití funkcí sin, cos, tg, cotg, Pythagorova 

věta) 

- rozbor, zápis konstrukce a konstrukce 

obecného trojúhelníka 

- výpočet stran a úhlů v obecném trojúhelníku 

pomocí sinový a kosinový věty 

- závěrečné shrnutí učiva 
 

přesahy 

 Do: 

M (3. ročník) : Goniometrické funkce 

IKT (3. ročník) : Počítačová grafika 

IKT (3. ročník) : Další aplikační programy 
 průřezová témata 

 ODS 
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ČŽP 

ČSP 

IKT 
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4.5. Vzdělávání pro zdraví 
 
 
 

4.5.1. Tělesná výchova 
 
 

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, disharmonické 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 žáci 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. Jsou vychováváni k dodržování zásad bezpečnosti a 

prevenci úrazů při pohybových aktivitách. 
 

V tělesné výchově se rozvíjejí jak pohybově nadaní, tak zdravotně oslabení žáci. 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli: 

− vážit si zdraví a cílevědomě je chránit; rozpoznat, co ohrožuje tělesné a duševní zdraví; 

− pojímat zdraví jako prvořadou hodnotu potřebnou ke kvalitnímu prožívání života; 

− preferovat takový způsob života, aby byly zdraví ohrožující návyky, činnosti a situace co 

nejvíce eliminovány; využívat pravidelné pohybové aktivity v denním režimu a k celoživotní péči 

o zdraví; 
 

− racionálně jednat v situacích osobního a veřejného ohrožení; 
 

− chápat, jak vlivy životního prostředí působí na zdraví člověka (vzduch, voda, hluk, chemické 

látky aj.); 
 

− posoudit důsledky komerčního vlivu médií na zdraví a zaujmout k mediálním obsahům kritický 

odstup; 
 

− vyrovnávat nedostatek pohybu a jednostrannou tělesnou a duševní zátěž; 

− usilovat o dosažení sportovní a pohybové gramotnosti; 

− pociťovat radost a uspokojení z provádění tělesné (sportovní) činnosti; 

− usilovat o pozitivní změny tělesného sebepojetí; 

− využívat pohybových činností, pravidel a soutěží ke správným rozhodovacím postupům podle 

zásad fair play; 
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− kontrolovat a ovládat své jednání, chovat se odpovědně v zařízeních tělesné výchovy a sportu 

a při pohybových činnostech vůbec; podle potřeby spolupracovat; 
 

− dosáhnout optimálního tělesného a pohybového rozvoje v rámci svých možností. 
 

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, základech ekologie, tělesné 

výchově a odborných předmětech) nebo vzdělávacích modulů, případně kurzů a jiných forem. 

Pro oblast péče o zdraví lze vytvořit i samostatný vyučovací předmět. 
 

Tělesná výchova bude realizována ve vyučovacím předmětu, sportovních kurzech, dnech 

(zařazeno např. plavání, bruslení, hry, turistika) a jiných organizačních formách a podle 

možností a podmínek (materiální podmínky, zájmy žáků, klimatické podmínky, podíl chlapců a 

dívek, zdravotně oslabení žáci apod.). Tělesná výchova by měla žáky v pohybových projevech 

a zlepšování tělesného vzhledu pomocí přiměřených prostředků kultivovat. 
 

Pro žáky se zdravotním oslabením škola vytváří oddělení zdravotní tělesné výchovy. 
 
 

Učební plán předmětu 
 

Ročník 

 

I 

 

II 

 

III 

 Dotace 

 

1 

 

1 

 

1 

 Povinnost 
(skupina) 

 

 
povinný 
 

 
povinný 
 

 
povinný 
 

Dotace 

skupiny 

 

   

 
 

1. ročník - dotace: 1, povinný 
 
 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 
 

● sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků 

svého učení ze strany jiných lidí 
 
 

Kompetence k řešení problémů 
 

● spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení) 
 

● volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro 

splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve 
 
 

Komunikativní kompetence 
 

● vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování 
 
 

Personální a sociální kompetence 
 

● mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi 

důsledků nezdravého životního stylu a závislostí 
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● posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a 

chování v různých situacích 
 

● pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností 
 

● přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly 
 

● přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, 

nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým 
 

● reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných 

lidí, přijímat radu i kritiku 
 

● stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace 

a životních podmínek 
 
 

Občanské kompetence a kulturní povědomí 
 

● jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu 
 

● jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k 

uplatňování hodnot demokracie 
 

● uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost 

při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních 
 
 

Matematické kompetence 
 

● aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i prostoru 
 
 

Odborné kompetence 
 

Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci 
 

● byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění 

nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout 
 

● chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků 

(i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i 

jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle 

příslušných norem 
 
 

Péče o zdraví 
 

4 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● uplatňuje ve svém jednání základní znalosti 

o stavbě a funkci lidského organismu jako 

celku 

● popíše, jak faktory životního prostředí 

ovlivňují zdraví lidí 

● zdůvodní význam zdravého životního stylu 

● popíše vliv fyzického a psychického 

zatížení na lidský organismus 
 

Péče o zdraví 
 

-poučení o chování a bezpečnosti v tělesné 

výchově 

-lidské tělo a hygiena 

-správné návyky v péči o zdraví člověka 

-stravovací návyky 
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● 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 

● dokáže vyhledat potřebné informace z 

oblasti zdraví a pohybu 

● zvolí vhodná cvičení ke korekci svého 

zdravotního oslabení a dokáže rozlišit 

vhodné a nevhodné pohybové činnosti 

vzhledem k poruše svého zdraví 

● prokáže dovednosti poskytnutí první 

pomoci sobě a jiným 

 

-nutnost fyzického pohybu, správné držení 

těla 

-prevence 

-špatné návyky a zlozvyky a jejich vliv na 

fyzické zdraví a psychiku člověka 

-první pomoc při úrazu 
 

přesahy 

 Do: 

ON (1. ročník) : Osobnost 

ON (1. ročník) : Mezilidské vztahy 

ON (1. ročník) : Odpovědnost člověka za sebe a další generace 

ZECH (1. ročník) : Člověk a životní prostředí 

TV (1. ročník) : Tělesná výchova 

Z: 

ON (1. ročník) : Mezilidské vztahy 

ON (1. ročník) : Odpovědnost člověka za sebe a další generace 

TV (1. ročník) : Tělesná výchova 

OVY (1. ročník) : Chladicí technika 

OVY (1. ročník) : Základy ručního a strojního obrábění 

ZECH (1. ročník) : Anorganická chemie 

 průřezová témata 

 ČŽP 

ČSP 

  

Tělesná výchova 

 

29 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● uplatňuje ve svém jednání základní znalosti 

o stavbě a funkci lidského organismu jako 

celku 

● zdůvodní význam zdravého životního stylu 

● 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, 

 

Tělesná výchova 
 

-zvyšování obratnosti a pohyblivosti 

-prohlubování teoretických znalostí s 

uplatněním v praxi 

-průpravná a kondiční cvičení 

-zvyšování postřehu, tělesné připravenosti a 

rychlosti v reakci - běh na krátké tratě 

-zvyšování odolnosti a vytrvalosti - běh na 

delší tratě 

-zvyšování schopnosti orientace v terénu -

přespolní běh 
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hygieně, bezpečnosti) a dovede je udržovat 

a ošetřovat 

● dovede připravit prostředky k plánovaným 

pohybovým činnostem 

● dokáže vyhledat potřebné informace z 

oblasti zdraví a pohybu 

● zvolí vhodná cvičení ke korekci svého 

zdravotního oslabení a dokáže rozlišit 

vhodné a nevhodné pohybové činnosti 

vzhledem k poruše svého zdraví 

● prokáže dovednosti poskytnutí první 

pomoci sobě a jiným 

 

-posilování - nářadí 

-zvyšování obratnosti a síly - technika 

gymnastických cvičení 

-cvičení pro správné držení těla 

-přeskoky přes gymnastické nářadí - koza, 

kůň, švédská bedna 

-rytmická gymnastika 

-překážková dráha - kotouly, přeskoky, úpoly 

-hod míčkem a granátem 

-vrh koulí 

-herní a kondiční cvičení 

-pohybové a míčové hry 

-sálové hry(odbíjená, basketbal) 

-nácvik základních prvků(podání ,obrany, 

bloky, hod na koš, driblování) 

 přesahy 

 Do: 

ON (1. ročník) : Osobnost 

ON (1. ročník) : Odpovědnost člověka za sebe a další generace 

FYZ (1. ročník) : Dynamika 

ZECH (1. ročník) : Člověk a životní prostředí 

TV (1. ročník) : Péče o zdraví 

Z: 

ON (1. ročník) : Odpovědnost člověka za sebe a další generace 

FYZ (1. ročník) : Mechanika tekutin 

TV (1. ročník) : Péče o zdraví 

FYZ (1. ročník) : Kinematika 

FYZ (1. ročník) : Dynamika 

FYZ (1. ročník) : Mechanická energie 
 průřezová témata 

 ODS 

ČŽP 

ČSP 

  

2. ročník - dotace: 1, povinný 
 
 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 
 

● sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků 

svého učení ze strany jiných lidí 
 
 

Kompetence k řešení problémů 
 

● spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení) 
 

● volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro 

splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve 
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Komunikativní kompetence 
 

● vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování 
 
 

Personální a sociální kompetence 
 

● mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi 

důsledků nezdravého životního stylu a závislostí 
 

● posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a 

chování v různých situacích 
 

● pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností 
 

● přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly 
 

● přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, 

nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým 
 

● reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných 

lidí, přijímat radu i kritiku 
 

● stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace 

a životních podmínek 
 
 

Občanské kompetence a kulturní povědomí 
 

● jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu 
 

● jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k 

uplatňování hodnot demokracie 
 

● uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost 

při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních 
 
 

Matematické kompetence 
 

● aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i prostoru 
 
 

Odborné kompetence 
 

Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci 
 

● byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění 

nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout 
 

● chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků 

(i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i 

jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle 

příslušných norem 
 
 

Péče o zdraví 
 

8 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 
 

Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Vyšší odborná škola, střední Strana 184 z 418 

odborná škola a střední odborné učiliště, IČ: 60884690. 
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných 

autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody. 



ŠVP - Elektromechanik pro zařízení a přístroje 
 
 
 
 

● popíše, jak faktory životního prostředí 

ovlivňují zdraví lidí 

● zdůvodní význam zdravého životního stylu 

● dovede posoudit vliv pracovních podmínek 

a povolání na své zdraví v dlouhodobé 

perspektivě a ví, jak by mohl kompenzovat 

jejich nežádoucí důsledky 

● popíše vliv fyzického a psychického 

zatížení na lidský organismus 

● orientuje se v zásadách zdravé výživy a v 

jejích alternativních směrech 

● dovede uplatňovat naučené modelové 

situace k řešení konfliktních situací 

● objasní důsledky sociálně patologických 

závislostí na život jednotlivce, rodiny a 

společnosti a vysvětlí, jak aktivně chránit 

svoje zdraví 

● dokáže vyhledat potřebné informace z 

oblasti zdraví a pohybu 

 

Péče o zdraví 
 

-osobní hygiena, péče o lidské tělo 

-správná výživa 

-stravovací návyky 

-denní režim 

-rizikové faktory (kouření, alkohol, 

drogy), forma besed 

-fyzický pohyb 

-zabezpečení v době nemoci 

-partnerské vztahy 

-sexualita 
 

-první pomoc při úrazech 

-řešení krizových situací 

-evakuace při ohrožení 

-besedy a ukázky hasičského sboru 
 

přesahy 

 Do: 

ON (2. ročník) : Ochrana člověka za mimořádných situací 

TV (2. ročník) : Tělesná výchova 

TV (2. ročník) : Zásady chování 

Z: 

ON (2. ročník) : Ochrana člověka za mimořádných situací 

OVY (2. ročník) : Bezpečnost práce, seznámení s pracovištěm 

TV (2. ročník) : Zásady chování 

TV (2. ročník) : Tělesná výchova 

FYZ (2. ročník) : Elektrický obvod 

 průřezová témata 

 ČŽP 

  

Tělesná výchova 

 

22 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● popíše, jak faktory životního prostředí 

ovlivňují zdraví lidí 

● zdůvodní význam zdravého životního stylu 

● dovede posoudit vliv pracovních podmínek 

a povolání na své zdraví v dlouhodobé 

perspektivě a ví, jak by mohl kompenzovat 

jejich nežádoucí důsledky 

● popíše vliv fyzického a psychického 

zatížení na lidský organismus 

● orientuje se v zásadách zdravé výživy a v 

jejích alternativních směrech 

 

Tělesná výchova 
 

-všeobecná pohybový rozvoj 

-koordinace pohybu (pořadová cvičení, 

nástupy, nácvik správného držení těla, 

pochod) 

-rozvoj a upevnění pohybových návyků a 

dovedností 
 

-nácvik startů, cvičení pohotovosti a postřehu 

-běh na krátké , střední a dlouhé tratě 

-štafetový běh 
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● dovede uplatňovat naučené modelové 

situace k řešení konfliktních situací 

● objasní důsledky sociálně patologických 

závislostí na život jednotlivce, rodiny a 

společnosti a vysvětlí, jak aktivně chránit 

svoje zdraví 

● volí sportovní vybavení /výstroj a 

výzbroj/ odpovídající příslušné činnosti a 

okolním podmínkám (klimatickým, zařízení, 

hygieně, bezpečnosti) a dovede je udržovat 

a ošetřovat 

● dovede se zapojit do organizace turnajů a 

soutěží 

● dokáže rozhodovat, zapisovat a sledovat 

výkony jednotlivců 

● dovede připravit prostředky k plánovaným 

pohybovým činnostem 

● dokáže vyhledat potřebné informace z 

oblasti zdraví a pohybu 

● zvolí vhodná cvičení ke korekci svého 

zdravotního oslabení a dokáže rozlišit 

vhodné a nevhodné pohybové činnosti 

vzhledem k poruše svého zdraví 

● je schopen zhodnotit své pohybové 

možnosti a dosahovat osobního výkonu z 

nabídky pohybových aktivit 

 

-překážkový běh 

-přespolní a orientace v terénu 

-nácvik obratnosti a dynamické síly (skok 

do dálky a do výšky) 

-silové prvky ,metoda posilování 

-hod oštěpem a vrh koulí 
 

-sálové hry 

-míčové hry družstev (volejbal, basketbal 

a malá kopaná, florbal, nohejbal 

 

přesahy 

 Do: 

ČJL (2. ročník) : Estetická výchova 

TV (2. ročník) : Péče o zdraví 

TV (2. ročník) : Zásady chování 

Z: 

ON (2. ročník) : Ochrana člověka za mimořádných situací 

TV (2. ročník) : Zásady chování 

TV (2. ročník) : Péče o zdraví 
 průřezová témata 

 ČŽP 

  

Zásady chování 
 

3 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● zdůvodní význam zdravého životního stylu 

● dovede posoudit vliv pracovních podmínek 

a povolání na své zdraví v dlouhodobé 

perspektivě a ví, jak by mohl kompenzovat 

jejich nežádoucí důsledky 

● dovede uplatňovat naučené modelové 

situace k řešení konfliktních situací 

 

- dodržovat zásady bezpečnosti při TV 

- znát předpisy a požadavky na chování v 

hodinách TV 

- dodržování ustrojovací kázně 

- používání vhodné obuvi 

- zajišťování bezpečnosti spolužáků při 

tělovýchovné činnosti 
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● volí sportovní vybavení /výstroj a 

výzbroj/ odpovídající příslušné činnosti a 

okolním podmínkám (klimatickým, zařízení, 

hygieně, bezpečnosti) a dovede je udržovat 

a ošetřovat 

● dovede se zapojit do organizace turnajů a 

soutěží 

● dovede připravit prostředky k plánovaným 

pohybovým činnostem 

● uplatňuje zásady bezpečnosti při 

pohybových aktivitách 

 

 

přesahy 

 Do: 

ON (2. ročník) : Ochrana člověka za mimořádných situací 

TV (2. ročník) : Péče o zdraví 

TV (2. ročník) : Tělesná výchova 

Z: 

TV (2. ročník) : Tělesná výchova 

TV (2. ročník) : Péče o zdraví 

ČJL (2. ročník) : Kulturní chování ve společnosti 
 průřezová témata 

 ČŽP 

ČSP 

  

3. ročník - dotace: 1, povinný 
 
 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 
 

● sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků 

svého učení ze strany jiných lidí 
 
 

Kompetence k řešení problémů 
 

● spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení) 
 

● volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro 

splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve 
 
 

Komunikativní kompetence 
 

● vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování 
 
 

Personální a sociální kompetence 
 

● mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi 

důsledků nezdravého životního stylu a závislostí 
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● posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a 

chování v různých situacích 
 

● pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností 
 

● přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly 
 

● přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, 

nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým 
 

● reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných 

lidí, přijímat radu i kritiku 
 

● stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace 

a životních podmínek 
 
 

Občanské kompetence a kulturní povědomí 
 

● jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu 
 

● jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k 

uplatňování hodnot demokracie 
 

● uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost 

při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních 
 
 

Matematické kompetence 
 

● aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i prostoru 
 
 

Odborné kompetence 
 

Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci 
 

● byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění 

nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout 
 

● chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků 

(i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i 

jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle 

příslušných norem 
 
 

Péče o zdraví 
 

2 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● popíše, jak faktory životního prostředí 

ovlivňují zdraví lidí 

● zdůvodní význam zdravého životního stylu 

● dovede posoudit vliv pracovních podmínek 

a povolání na své zdraví v dlouhodobé 

perspektivě a ví, jak by mohl kompenzovat 

jejich nežádoucí důsledky 

 

Péče o zdraví 
 

-dodržování osobní hygieny, základní 

hygienické návyky 

-péče o lidské tělo, prevence proti chorobám, 

otužování 

-zdravá výživa a správné stravovací návyky 

-pravidelný denní režim 
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● popíše vliv fyzického a psychického 

zatížení na lidský organismus 

● orientuje se v zásadách zdravé výživy a v 

jejích alternativních směrech 

● dovede uplatňovat naučené modelové 

situace k řešení konfliktních situací 

● objasní důsledky sociálně patologických 

závislostí na život jednotlivce, rodiny a 

společnosti a vysvětlí, jak aktivně chránit 

svoje zdraví 

● diskutuje a argumentuje o etice v 

partnerských      vztazích,      o      vhodných 

partnerech a o odpovědném přístupu k 

pohlavnímu životu 

● dokáže vyhledat potřebné informace z 

oblasti zdraví a pohybu 

 

-rizikové faktory (kouření, drogy, alkohol), 

forma besed s odborníky 

-propagování fyzické činnosti, význam 

pohybové aktivity 

-zabezpečení občanů v době nemoci -

beseda s odborníkem 
 

-partnerské vztahy, sexuální výchova - forma 

besed 
 

-řešení krizových situací 

-první pomoc při úrazech 

-evakuace občanů při ohrožení - nácvik s 

asistencí hasičského sboru 

 

přesahy 

 Do: 

TV (3. ročník) : Tělesná výchova 

Z: 

ON (3. ročník) : Ochrana člověka za mimořádných situací 

OVY (3. ročník) : Bezpečnost práce a seznámení s pracovištěm 

TV (3. ročník) : Zásady chování v TV 

TV (3. ročník) : Atletika 

TV (3. ročník) : Tělesná výchova 

TV (3. ročník) : Cvičení pro zdraví 

 průřezová témata 

 ČŽP 

  

Tělesná výchova 

 

6 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● popíše, jak faktory životního prostředí 

ovlivňují zdraví lidí 

● zdůvodní význam zdravého životního stylu 

● dovede posoudit vliv pracovních podmínek 

a povolání na své zdraví v dlouhodobé 

perspektivě a ví, jak by mohl kompenzovat 

jejich nežádoucí důsledky 

● popíše vliv fyzického a psychického 

zatížení na lidský organismus 

● orientuje se v zásadách zdravé výživy a v 

jejích alternativních směrech 

● dovede uplatňovat naučené modelové 

situace k řešení konfliktních situací 

● objasní důsledky sociálně patologických 

závislostí na život jednotlivce, rodiny a 

 

Tělesná výchova 
 

-upevnění zásad pohybové výchovy 

-koordinační a relaxační cvičení 

-zásady přípravy a ukončení pohybové 

činnosti 

-nácvik startů - zvyšování dynamiky 

-běh na střední a dlouhé vzdálenosti 

-nácvik štafetových běhů a předávky 

-přespolní běh - zlepšení orientace v terénu 

-záchrana a dopomoc při sportu 
 

-gymnastika- cviky na nářadí 

-gymnastické soutěže(přeskoky, skoky na 

trampolíně, šplh, kondiční gymnastika) 
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společnosti a vysvětlí, jak aktivně chránit 

svoje zdraví 

● diskutuje a argumentuje o etice v 

partnerských      vztazích,      o      vhodných 

partnerech a o odpovědném přístupu k 

pohlavnímu životu 

● komunikuje při pohybových činnostech 

– dodržuje smluvené signály a vhodně 

používá odbornou terminologii 

● dovede se zapojit do organizace turnajů a 

soutěží 

● dokáže rozhodovat, zapisovat a sledovat 

výkony jednotlivců 

● dovede připravit prostředky k plánovaným 

pohybovým činnostem 

● sestaví soubory zdravotně zaměřených 

cvičení, cvičení pro tělesnou a duševní 

relaxaci; navrhne kondiční program 

osobního rozvoje a vyhodnotí jej 

● uplatňuje zásady sportovního tréninku 

● dokáže vyhledat potřebné informace z 

oblasti zdraví a pohybu 

● dovede o pohybových činnostech 

diskutovat, analyzovat je a hodnotit 

● zvolí vhodná cvičení ke korekci svého 

zdravotního oslabení a dokáže rozlišit 

vhodné a nevhodné pohybové činnosti 

vzhledem k poruše svého zdraví 

● je schopen zhodnotit své pohybové 

možnosti a dosahovat osobního výkonu z 

nabídky pohybových aktivit 

 

-sálové hry - soutěže a turnaje (sálová 

kopaná, florbal, basketbal,

 odbíjená, nohejbal) 

-nácvik zónové a osobní obrany 

-závěrečné kondiční testy a hodnocení 

 

přesahy 

 Do: 

TV (3. ročník) : Péče o zdraví 

Z: 

TV (3. ročník) : Péče o zdraví 

ON (3. ročník) : Ochrana člověka za mimořádných situací 

TV (3. ročník) : Zásady chování v TV 

TV (3. ročník) : Atletika 

TV (3. ročník) : Cvičení pro zdraví 

  

Zásady chování v TV 

 

4 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● popíše, jak faktory životního prostředí 

ovlivňují zdraví lidí 

● zdůvodní význam zdravého životního stylu 

● orientuje se v zásadách zdravé výživy a v 

jejích alternativních směrech 
 

Proškolení o zásadách chování při tělesné 

výchově 

První pomoc 
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přesahy 
 Do: 

TV (3. ročník) : Péče o zdraví 

TV (3. ročník) : Tělesná výchova 

 průřezová témata 

 ČŽP 

  

Cvičení pro zdraví 
 

10 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● uplatňuje zásady sportovního tréninku 

● zvolí vhodná cvičení ke korekci svého 

zdravotního oslabení a dokáže rozlišit 

vhodné a nevhodné pohybové činnosti 

vzhledem k poruše svého zdraví 

 

Cvičení pro rozvoj kloubní pohyblivosti 

Základy volejbalu, 

pravidla, postavení hráčů 

podání vrchem 

odbití vrchem prsty 

odbití spodem - bagr 

vybírání míče 

útočný úder 

blok 
 přesahy 

 Do: 

TV (3. ročník) : Péče o zdraví 

TV (3. ročník) : Tělesná výchova 

 průřezová témata 

 ČŽP 

  

Atletika 

 

8 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● zdůvodní význam zdravého životního stylu 

● pozná chybně a správně prováděné 

činnosti, umí analyzovat a zhodnotit kvalitu 

pohybové činnosti nebo výkonu 

 

rozcvička 

Běh na 800 m 

běh na 100 m 

hod granátem na cíl 

skok do výšky 

 přesahy 

 Do: 

TV (3. ročník) : Péče o zdraví 

TV (3. ročník) : Tělesná výchova 

 průřezová témata 

 ČŽP 
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4.6. Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích 
 
 
 

4.6.1. Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích 
 
 

Pojetí vyučovacího předmětu 
 

a) Obecný cíl vyučovacího předmětu 
 

Cílem vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích je naučit žáky pracovat s 

prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi. 

Obecným cílem je naučit žáky tohoto oboru používat osobní počítač při práci v odborných 

disciplínách, využívat je pro výpočty, k ověřování funkcí a měření parametrů 

jednoduchých a složitějších elektrických obvodů na simulátoru, naučit je zpracovávat 

výsledky pomocí MS Office, práci s Internetem, jeho využití při vyhledávání parametrů 

součástek a obvodů, práci s 

těmito daty, konverzi dat mezi jednotlivými formáty souborů, vkládání dat do dokumentů, tv

orbu protokolů o měření. 

Z důvodů zvyšujících se požadavků na kompetence využívat prostředky informačních a 
komunikačních technologií a efektivně pracovat s informacemi lze předpokládat úzkou 
spolupráci s výběrovými předměty jako elektrotechnika, elektronika, elektrická měření. 
Vyučovací předmět ICT je zařazen do všech tří ročníků s hodinovou dotací v každém z nich. 
Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích respektuje aktuální vzdělávací 
potřeby, jejichž příčinou mohou být změny na trhu práce, vývoj informačních a 
komunikačních technologií a specifika oboru, v němž je žák připravován. 
b) Charakteristika učiva 
 

Učivo je uspořádáno tak, aby žák pochopil základní pojmy ICT, seznámil se s historií 

výpočetní techniky, chápal pojmy hardware a software, operační systém a organizaci dat v 

počítači. Výuka programů MS Office- Word, Excel, PowerPoint, základy programování 

souvisí s učivem předmětů elektrotechnika, elektronika, elektrická měření. Důraz je kladen 

na logické uvažování, správné používání symbolů a schématických značek, na využívání 

funkcí tabulkového procesoru, editoru rovnic, kreslení, popisu grafů a na úpravu celého 

dokumentu. 
 

Pro efektivní práci s informacemi a komunikaci je důležité seznámit se s Internetem a jeho 

možnostmi. 
 

c) Směřování výuky v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

Výuka směřuje k tomu, aby žáci: 

- měli pozitivní postoj k výpočetní technice, využívali ji pro svou práci; 

- uměli si vyhledat potřebné informace z různých zdrojů; 

- využívali ke svému učení různé informační zdroje; 

- snažili se porozumět probíranému učivu; 

- pochopili nutnost dalšího sebevzdělávání; 
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- dodržovali zásady bezpečnosti v elektrotechnice; 
 

- byli schopni se kriticky dívat na výsledky svých znalostí; 

- pochopili nutnost znalosti cizího jazyka; 

- uměli pracovat v týmu spolužáků; 

- chránili životní prostředí. 

Vedle výchovně vzdělávacího procesu škola věnuje pozornost komplexnímu působení na 

osobnost žáka, na jeho schopnost stanovit si hodnotový žebříček, rozvíjet osobní záliby, kulturní 
 

a sportovní činnost. 
 

d) Výukové strategie (pojetí výuky) 
 

Výuka probíhá v odborných učebnách ICT, kde každý žák pracuje samostatně na počítači. 

Třída se dělí v souladu s platnými předpisy na skupiny a žáci pracují samostatně nebo v 

týmu pod vedením vyučujícího. Činnosti v odborných učebnách se řídí konkrétním provozním 

řádem, se kterým jsou žáci prokazatelně seznámeni vždy na začátku školního roku. K 

výuce je využívána didaktická technika, dataprojektor a program pro monitorování práce 

žáka s možností aktivního zásahu vyučujícího. Učivo je probíráno od jednodušších celků k 

náročnějším, žáci jsou vedeni k samostatnému uvažování a výběru vhodného postupu, k 

propojování jednotlivých vyučovaných předmětů. 

Vyučující řídí a organizuje činnost žáků tak, aby využíváním účinných metod motivoval a 

aktivizoval všechny žáky. Při výuce je kladen větší důraz na logické porozumění probíraného 

tématu s významným podílem procvičování příkladů. 

e) Hodnocení výsledků žáků 
 

Hodnocení je prováděno v souladu s klasifikačním řádem. Hodnocení probíhá formou testování 

teoretických znalostí a praktických dovedností k danému tématu. Hodnotí se také aktivita 

během výuky a při samostatném řešení zadaných příkladů. 
 
 

Učební plán předmětu 
 

Ročník 

 

I 

 

II III 

 Dotace 

 

1 

 

1 1 

 Povinnost 
(skupina) 

 

 
povinný 
 

 
povinný povinný 
 

Dotace 

skupiny 

 

  

 
 

Průřezová témata 
 

Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: 

● Informační a komunikační technologie 
 
 

1. ročník - dotace: 1, povinný 
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Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 
 

● mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání 
 

● ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky 
 

● sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků 

svého učení ze strany jiných lidí 
 

● s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizovat 

si poznámky 
 

● uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně 

vyhledávat a zpracovávat informace 
 

● využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí 
 

● znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání 
 
 

Kompetence k řešení problémů 
 

● porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení 

problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit 

správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky 
 

● spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení) 
 
 

Komunikativní kompetence 
 

● vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i 

psaných a vhodně se prezentovat 
 
 

Personální a sociální kompetence 
 

● ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí 
 

● pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností 
 

● přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly 
 
 

Občanské kompetence a kulturní povědomí 
 

● dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika), 

vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci 
 
 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 
 

● mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání; uvědomovat 

si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním 

podmínkám 
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Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat 

s informacemi 

● komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace 
 

● pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením 
 

● pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, 

elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních 

technologií 
 

● pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních 

technologií 
 

● učit se používat nové aplikace 
 

● uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a 

kriticky přistupovat k získaných informacím, být mediálně gramotní 
 

● získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet 
 
 

Odborné kompetence 
 

Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci 
 

● byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění 

nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout 
 

● chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků 

(i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i 

jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle 

příslušných norem 
 
 

Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje 
 

● nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem 

na životní prostředí 
 

● znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské 

ohodnocení 
 

● zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) 

možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady 
 
 

Práce s počítačem 

 

4 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● 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 

 

- seznámení s výukou ICT na odborných 

učebnách, provozní řád učeben 

- bezpečnost práce a ergonomie 

- historie VT, generace počítačů, rozdělení a 

oblasti využití počítačů 

- základní pojmy ICT, informace, data 
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● 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 

 

- ochrana dat před zničením - archivace dat, 

antivirová ochrana 

- autorská práva, komprimace a 

dekomprimace dat 

 

přesahy 

 Do: 

IKT (1. ročník) : Hardware, software 

IKT (1. ročník) : Operační systém 

IKT (1. ročník) : Internet 

OVY (1. ročník) : Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce, požární prevence 

OVY (1. ročník) : Základy ručního a strojního obrábění 

OVY (1. ročník) : Řezání kovů 

OVY (1. ročník) : Závity 

Z: 

ČJL (1. ročník) : Ortoepická problematika jazyka 

ČJL (1. ročník) : Hlavní principy českého pravopisu 

ČJL (1. ročník) : Syntax, větná skladba 

AJ (1. ročník) : Základní dovednosti čtenářské a gramatické 

AJ (1. ročník) : Využití gramatiky v písemné formě a reprodukce textu 

TD (1. ročník) : Úvod do předmětu 

TD (1. ročník) : Pravoúhlé promítání 

TD (1. ročník) : Základní pojmy a pravidla 

TD (1. ročník) : Kreslení strojních součástí spojů 

TD (1. ročník) : Kreslení elektrotechnických součástí a schémat 

CHZ (1. ročník) : Konstrukční požadavky na okruhy 

CHZ (1. ročník) : Základní montážní práce 

CHZ (1. ročník) : Zkoušky těsnosti chladicích zařízení 

ON (1. ročník) : Osobnost 

NJ (1. ročník) : Tematické okruhy: 

NJ (1. ročník) : Poznatky o německy mluvících zemích, srovnání s Českou republikou: 

FYZ (1. ročník) : Mechanika tekutin 

FYZ (1. ročník) : Kinetická teorie látek 

IKT (1. ročník) : Operační systém 

FYZ (1. ročník) : Jednotky soustavy SI 

NJ (1. ročník) : Řečové dovednosti: 

AJ (1. ročník) : Základní poslechová cvičení a řečové dovednosti 

OVY (1. ročník) : Chladicí technika 

IKT (1. ročník) : Textový editor, Word 

IKT (1. ročník) : Internet 

M (1. ročník) : Celá čísla 

M (1. ročník) : Racionální čísla 

M (1. ročník) : Reálná čísla 

M (1. ročník) : Výrazy 

M (1. ročník) : Přirozená čísla 

FYZ (1. ročník) : Kinematika 

FYZ (1. ročník) : Dynamika 
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FYZ (1. ročník) : Mechanická energie 
 průřezová témata 

 ČSP 

  

Hardware, software 

 

4 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● používá počítač a jeho periferie (obsluhuje 

je, detekuje chyby, vyměňuje spotřební 

materiál) 

● používá běžné základní a aplikační 

programové vybavení 

 

- hardware počítače: základní sestava, 

popis, funkce 

- periferní zařízení 

- principy činnosti počítače a jeho periferních 

zařízení 

- hardwarové firmy 

- software -základní a aplikační programové 

vybavení 

 přesahy 

 Z: 

TD (1. ročník) : Úvod do předmětu 

TD (1. ročník) : Pravoúhlé promítání 

TD (1. ročník) : Základní pojmy a pravidla 

TD (1. ročník) : Kreslení strojních součástí spojů 

TD (1. ročník) : Kreslení elektrotechnických součástí a schémat 

CHZ (1. ročník) : Spojovací armatury a potrubí 

CHZ (1. ročník) : Konstrukční požadavky na okruhy 

CHZ (1. ročník) : Základní montážní práce 

CHZ (1. ročník) : Zkoušky těsnosti chladicích zařízení 

IKT (1. ročník) : Práce s počítačem 

IKT (1. ročník) : Operační systém 

FYZ (1. ročník) : Jednotky soustavy SI 

IKT (1. ročník) : Internet 

M (1. ročník) : Celá čísla 

M (1. ročník) : Racionální čísla 

M (1. ročník) : Reálná čísla 

M (1. ročník) : Přirozená čísla 

FYZ (1. ročník) : Dynamika 

FYZ (1. ročník) : Termika 

  

Operační systém 

 

6 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● nastavuje uživatelské prostředí operačního 

systému 

● orientuje se v běžném systému – 

chápe strukturu dat a možnosti jejich 

uložení, rozumí a orientuje se v systému 

adresářů, ovládá základní práce se soubory 

(vyhledávání, kopírování, přesun, mazání), 

odlišuje a rozpoznává základní typy 

souborů a pracuje s nimi 

 

- operační systémy, rozdělení, porovnání 

- softwarové firmy, OEM software 

- aktualizace OS, verze programu 

- pracovní plocha WIN, hlavní panel, nabídka 

start 

- popis a práce s oknem, možnosti zobrazení 

složek a souborů, multitasking 

- data, soubor, složka 
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● využívá nápovědy a manuálu pro práci 

se základním a aplikačním programovým 

vybavením i běžným hardware 

 

- definice a tvorba stromové struktury, 

adresářová cesta 

- průzkumník Windows – popis aplikace, 

vytváření složek, kopie a přesun dat 

přes schránku Windows a s

 využitím grafického 

prostředí 

- vyhledávací funkce – popis, využití, 

nahrazovací znaky 

- položky ovládacích panelů – datum a 

čas, nastavení myši a klávesnice, možnosti 

napájení, písma, instalace a odinstalace 

programů v OS, uživatelské účty, systém 

 
přesahy 

 Do: 

IKT (1. ročník) : Práce s počítačem 

IKT (1. ročník) : Hardware, software 

IKT (1. ročník) : Internet 

IKT (2. ročník) : Práce s počítačem 

IKT (2. ročník) : Algoritmizace 

IKT (2. ročník) : Textový editor 

IKT (3. ročník) : Tabulkový procesor 

IKT (3. ročník) : Počítačová grafika 

IKT (3. ročník) : Další aplikační programy 

Z: 

CHZ (1. ročník) : Spojovací armatury a potrubí 

IKT (1. ročník) : Práce s počítačem 

IKT (1. ročník) : Textový editor, Word 

IKT (1. ročník) : Internet 

FYZ (1. ročník) : Dynamika 

FYZ (1. ročník) : Mechanická energie 

ZECH (1. ročník) : Organická chemie 

  

Internet 
 

4 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● chápe specifika práce v síti (včetně rizik), 

využívá jejích možností a pracuje s jejími 

prostředky 

● 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 

● samostatně komunikuje elektronickou 

poštou, ovládá i zaslání přílohy, či naopak 

její přijetí a následné otevření 

● využívá další funkce poštovního klienta 

(organizování, plánování…) 

 

- historie Internetu, připojení k Internetu 

- prohlížeče, protokoly, domény 

- elektronická pošta 

- práce s informacemi,

 informační zdroje, vyhledávání na 

Internetu 

- komunikace –chat, internetová telefonie, 

videokonference, FTP 
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● 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 

● orientuje se v získaných informacích, třídí 

je, 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 

● zaznamenává a uchovává textové, 

grafické i numerické informace způsobem 

umožňujícím jejich rychlé vyhledání a 

využití 

 

 

přesahy 

 Do: 

ČJL (1. ročník) : Syntax, větná skladba 

ON (1. ročník) : Odpovědnost člověka za sebe a další generace 

IKT (1. ročník) : Práce s počítačem 

IKT (1. ročník) : Hardware, software 

IKT (1. ročník) : Operační systém 

IKT (2. ročník) : Práce s počítačem 

IKT (2. ročník) : Algoritmizace 

IKT (2. ročník) : Textový editor 

Z: 

ČJL (1. ročník) : Ortoepická problematika jazyka 

ČJL (1. ročník) : Hlavní principy českého pravopisu 

ČJL (1. ročník) : Syntax, větná skladba 

AJ (1. ročník) : Základní dovednosti čtenářské a gramatické 

AJ (1. ročník) : Využití gramatiky v písemné formě a reprodukce textu 

ON (1. ročník) : Mezilidské vztahy 

ON (1. ročník) : Důležité sociální útvary 

NJ (1. ročník) : Jazykové prostředky: 

NJ (1. ročník) : Tematické okruhy: 

NJ (1. ročník) : Poznatky o německy mluvících zemích, srovnání s Českou republikou: 

ON (1. ročník) : Význam učení a smysl výchovy k občanství 

FYZ (1. ročník) : Mechanika tekutin 

FYZ (1. ročník) : Kinetická teorie látek 

IKT (1. ročník) : Práce s počítačem 

IKT (1. ročník) : Operační systém 

NJ (1. ročník) : Řečové dovednosti: 

AJ (1. ročník) : Základní poslechová cvičení a řečové dovednosti 

OVY (1. ročník) : Chladicí technika 

OVY (1. ročník) : Elektrické stroje a přístroje 
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IKT (1. ročník) : Textový editor, Word 

FYZ (1. ročník) : Mechanická energie 

IKT (2. ročník) : Počítačové sítě 

 průřezová témata 

 ODS 

ČŽP 

ČSP 

  

Textový editor, Word 

 

16 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● vytváří, upravuje a uchovává strukturované 

textové dokumenty 

● používá běžné základní a aplikační 

programové vybavení 

● využívá nápovědy a manuálu pro práci 

se základním a aplikačním programovým 

vybavením i běžným hardware 

● zaznamenává a uchovává textové, 

grafické i numerické informace způsobem 

umožňujícím jejich rychlé vyhledání a 

využití 

 

- základní prostředí textového editoru – popis 

- struktura a nastavení dokumentu, záhlaví a 

zápatí, tisková příprava, ukládání a otevření 

dokumentu 

- funkce kurzoru a pohyb v 

dokumentu, pravítka, tabulátory 

- základní postupy vytváření textu 

- výběr, přesun a kopie textu v dokumentu a 

mezi dokumenty 

- formát textu, formát odstavce, styly 

- formátování do sloupců 

- funkce kontroly pravopisu, dělení slov, 

vyhledávání slov 

- odrážky a číslování 

- práce s objekty v dokumentu – obrázek, 

wordart, textové pole, editor rovnic 

- tabulky – tvorba a editace 
 přesahy 

 Do: 

ČJL (1. ročník) : Hlavní principy českého pravopisu 

ČJL (1. ročník) : Syntax, větná skladba 

IKT (1. ročník) : Práce s počítačem 

IKT (1. ročník) : Operační systém 

IKT (1. ročník) : Internet 

IKT (2. ročník) : Textový editor 

Z: 

M (1. ročník) : Výrazy 
 průřezová témata 

 ČSP 

IKT 

  

2. ročník - dotace: 1, povinný 
 
 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 
 

● mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání 
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● s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.),  

pořizovat si poznámky 
 

● uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně 

vyhledávat a zpracovávat informace 
 

● využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí 
 
 

Kompetence k řešení problémů 
 

● porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení 

problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit 

správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky 
 
 

Komunikativní kompetence 
 

● formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově 

správně 
 

● snažit se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii 
 

● zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů, popř. projevů jiných lidí 
 

● zpracovávat běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty 
 
 

Personální a sociální kompetence 
 

● ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí 
 

● přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly 
 
 

Občanské kompetence a kulturní povědomí 
 

● dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika), 

vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci 
 
 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 
 

● mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání; uvědomovat 

si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním 

podmínkám 
 
 

Matematické kompetence 
 

● správně používat a převádět běžné jednotky 
 
 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat 

s informacemi 

● komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace 
 

● pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením 
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● pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, 

elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních 

technologií 
 

● pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních 

technologií 
 

● učit se používat nové aplikace 
 

● uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a 

kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní 
 

● získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet 
 
 

Odborné kompetence 
 

Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci 
 

● byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění 

nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout 
 

● chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků 

(i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i 

jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle 

příslušných norem 
 
 

Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb 
 

● dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, 

zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana) 
 

● dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti 

zavedeným na pracovišti 
 

● chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku 
 
 

Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje 
 

● nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem 

na životní prostředí 
 

● znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské 

ohodnocení 
 
 

Práce s počítačem 

 

2 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● využívá nápovědy a manuálu pro práci 

se základním a aplikačním programovým 

vybavením i běžným hardware 

● zaznamenává      a      uchovává      textové, 

grafické i numerické informace způsobem 

 

- hardware, software 

- základní a aplikační programové vybavení 

- data, soubor, složka, souborový manažer 

- komprese dat 

- prostředky zabezpečení dat před zneužitím 

a ochrany dat před zničením 
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umožňujícím jejich rychlé vyhledání a 

využití 

● správně interpretuje získané informace 

a výsledky jejich zpracování následně 

prezentuje vhodným způsobem s ohledem 

na jejich další uživatele 

● používá běžné základní a aplikační 

programové vybavení 

 

- ochrana autorských práv 

- nápověda, manuál 

 

přesahy 

 Do: 

IKT (2. ročník) : Algoritmizace 

IKT (2. ročník) : Textový editor 

IKT (3. ročník) : Tabulkový procesor 

IKT (3. ročník) : Počítačová grafika 

IKT (3. ročník) : Další aplikační programy 

Z: 

IKT (1. ročník) : Operační systém 

IKT (1. ročník) : Internet 

AJ (2. ročník) : Rozšiřování poslechových a řečových dovedností 

AJ (2. ročník) : Upevnění a rozšíření gramatických znalostí a dovedností 

AJ (2. ročník) : Upevnění a rozšíření gramatických znalostí a dovedností 

ČJL (2. ročník) : Estetická výchova 

CHZ (2. ročník) : Chladivové kompresory 

CHZ (2. ročník) : Kondenzátory 

CHZ (2. ročník) : Výparníky 

CHZ (2. ročník) : Řídící a automatické přístroje 

CHZ (2. ročník) : Způsoby přeplňování chladiv 

CHZ (2. ročník) : Hermetická chladicí zařízení 

ON (2. ročník) : Svobodný přístup k informacím 

NJ (2. ročník) : Tematické okruhy: 

NJ (2. ročník) : Poznatky o německy mluvících zemích ve srovnání s Českou republikou: 

IKT (2. ročník) : Algoritmizace 

IKT (2. ročník) : Textový editor 

IKT (2. ročník) : Počítačové sítě 

IKT (2. ročník) : Internet 

IKT (2. ročník) : Tabulkový procesor, Excel 

FYZ (2. ročník) : Elektrický obvod 

 průřezová témata 

 ODS 

ČŽP 

ČSP 

  

Textový editor 

 

4 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● zaznamenává      a      uchovává      textové, 

grafické i numerické informace způsobem 

 

- opakování, rozšíření dovedností 

- tvorba šablon 

- hromadná korespondence 
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umožňujícím jejich rychlé vyhledání a 

využití 

● má vytvořeny předpoklady učit se používat 

nové aplikace, zejména za pomoci manuálu 

a nápovědy, uvědomuje si analogie ve 

funkcích a ve způsobu ovládání různých 

aplikací 

● vytváří, upravuje a uchovává strukturované 

textové dokumenty 

 

 

přesahy 

 Do: 

IKT (2. ročník) : Práce s počítačem 

IKT (2. ročník) : Algoritmizace 

IKT (3. ročník) : Tabulkový procesor 

IKT (3. ročník) : Počítačová grafika 

IKT (3. ročník) : Další aplikační programy 

Z: 

IKT (1. ročník) : Operační systém 

IKT (1. ročník) : Internet 

IKT (1. ročník) : Textový editor, Word 

IKT (2. ročník) : Práce s počítačem 

IKT (2. ročník) : Algoritmizace 

IKT (2. ročník) : Internet 

IKT (2. ročník) : Tabulkový procesor, Excel 

 průřezová témata 

 ČSP 

  

Algoritmizace 

 

4 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● využívá nápovědy a manuálu pro práci 

se základním a aplikačním programovým 

vybavením i běžným hardware 

● v oborech s vyššími nároky na využívání 

aplikací výpočetní techniky ovládá principy 

algoritmizace úloh a je sestavuje algoritmy 

řešení konkrétních úloh (dekompozice 

úlohy na jednotlivé elementárnější činnosti 

za použití přiměřené míry abstrakce) 

● získává a využívá informace z otevřených 

zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě 

Internet, ovládá jejich vyhledávání 

● orientuje se v získaných informacích, třídí 

je, analyzuje, vyhodnocuje, provádí jejich 

výběr a dále je zpracovává 

● rozumí běžným i odborným graficky 

ztvárněným informacím (schémata, grafy 

apod.) 

 

- základní pojmy, programovací jazyky 

- vývojové diagramy 

- typy jazykových konstrukcí programování – 

sekvence, podmínky, cykly 

- základy programování, Pascal, VB, základní 

příkazy 
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přesahy 
 Do: 

IKT (2. ročník) : Práce s počítačem 

IKT (2. ročník) : Textový editor 

IKT (3. ročník) : Tabulkový procesor 

IKT (3. ročník) : Počítačová grafika 

Z: 

IKT (1. ročník) : Operační systém 

IKT (1. ročník) : Internet 

IKT (2. ročník) : Práce s počítačem 

IKT (2. ročník) : Textový editor 

 průřezová témata 

 ČSP 

  

Počítačové sítě 

 

3 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● chápe specifika práce v síti (včetně rizik), 

využívá jejích možností a pracuje s jejími 

prostředky 

● volí vhodné informační zdroje k vyhledávání 

požadovaných informací a odpovídající 

techniky (metody, způsoby) k jejich 

získávání 

● 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 

 

- počítačová síť, server, pracovní stanice 

- připojení k síti, topologie, architektura 

- specifika práce v síti, sdílení dokumentů a 

prostředků 

- přenosová média (kabeláž, …) 

- IP protokol ver. 4 

- prvky počítačových sítí – síťová karta, hub, 

switch, router 

- síťové operační systémy, přístupová práva, 

sdílení dat, síťová nastavení ve Windows XP 

 

přesahy 

 Do: 

IKT (1. ročník) : Internet 

IKT (2. ročník) : Práce s počítačem 

Z: 

IKT (2. ročník) : Internet 

IKT (2. ročník) : Tabulkový procesor, Excel 

 průřezová témata 

 IKT 

  

Internet 
 

4 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● samostatně komunikuje elektronickou 

poštou, ovládá i zaslání přílohy, či naopak 

její přijetí a následné otevření 

● využívá další funkce poštovního klienta 

(organizování, plánování…) 

 

- práce s informacemi,

 informační zdroje, vyhledávání na 

Internetu 

- komunikace –chat, internetová telefonie, 

videokonference, FTP 
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● ovládá další běžné prostředky online a 

offline komunikace a výměny dat 

● 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 

● orientuje se v získaných informacích, třídí 

je, analyzuje, vyhodnocuje, provádí jejich 

výběr a dále je zpracovává 

● zaznamenává a uchovává textové, 

grafické i numerické informace způsobem 

umožňujícím jejich rychlé vyhledání a 

využití 

● uvědomuje si nutnost posouzení validity 

informačních zdrojů a použití informací 

relevantních pro potřeby řešení konkrétního 

problému 

● správně interpretuje získané informace 

a výsledky jejich zpracování následně 

prezentuje vhodným způsobem s ohledem 

na jejich další uživatele 

● zná hlavní typy grafických formátů, na 

základní úrovni grafiku tvoří a upravuje 

● vytváří, upravuje a uchovává strukturované 

textové dokumenty 

● 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 

 

 

přesahy 

 Do: 

IKT (2. ročník) : Práce s počítačem 

IKT (2. ročník) : Textový editor 

IKT (2. ročník) : Počítačové sítě 

Z: 

IKT (2. ročník) : Tabulkový procesor, Excel 
 průřezová témata 

 ČSP 

IKT 

  

Tabulkový procesor, Excel 
 

15 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 
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● zaznamenává a uchovává textové, 

grafické i numerické informace způsobem 

umožňujícím jejich rychlé vyhledání a 

využití 

● pracuje s dalšími aplikacemi používanými v 

příslušné profesní oblasti 

● ovládá běžné práce s tabulkovým 

procesorem       a       databází       (editace, 

vyhledávání, filtrování, třídění, matematické 

operace,       základní       funkce, tvorba 

jednoduchého grafu, příprava pro tisk, tisk) 

● používá běžné základní a aplikační 

programové vybavení 

 

- základní prostředí - sešit, list, buňka, adresa 

buňky, formáty dat 

- základy vytváření tabulek – používaná data, 

ohraničení buněk, formát buněk 

- vytváření vzorců, relativní a absolutní 

adresování 

- funkce – rozdělení, použití 

- grafy – tvorba a editace 

- databázové funkce – filtrování dat, 

seřazování dat 

 

přesahy 

 Do: 

IKT (2. ročník) : Práce s počítačem 

IKT (2. ročník) : Textový editor 

IKT (2. ročník) : Počítačové sítě 

IKT (2. ročník) : Internet 

IKT (3. ročník) : Další aplikační programy 

Z: 

M (2. ročník) : Funkce 

M (2. ročník) : Soustava lineárních rovnic 

M (2. ročník) : Lineární nerovnice 

M (2. ročník) : Základy statistiky a pravděpodobnost 
 průřezová témata 

 ČSP 

IKT 

  

3. ročník - dotace: 1, povinný 
 
 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 
 

● mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání 
 

● využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí 
 
 

Kompetence k řešení problémů 
 

● porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení 

problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit 

správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky 
 
 

Komunikativní kompetence 
 

● formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově 

správně 
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● účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje 
 
 

Personální a sociální kompetence 
 

● podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě 

zvažovat návrhy druhých 
 

● přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly 
 

● reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných 

lidí, přijímat radu i kritiku 
 
 

Občanské kompetence a kulturní povědomí 
 

● dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika), 

vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci 
 
 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 
 

● mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání; uvědomovat 

si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním 

podmínkám 
 
 

Matematické kompetence 
 

● číst různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.) 
 

● provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy 
 
 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat 

s informacemi 

● pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením 
 

● pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, 

elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních 

technologií 
 

● učit se používat nové aplikace 
 
 

Odborné kompetence 
 

Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci 
 

● byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění 

nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout 
 

● chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků 

(i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i 

jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle 

příslušných norem 
 
 

Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb 
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● dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, 

zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana) 
 

● dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti 

zavedeným na pracovišti 
 

● chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku 
 
 

Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje 
 

● nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem 

na životní prostředí 
 

● znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské 

ohodnocení 
 
 

Tabulkový procesor 

 

6 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● orientuje se v běžném systému – 

chápe strukturu dat a možnosti jejich 

uložení, rozumí a orientuje se v systému 

adresářů, ovládá základní práce se soubory 

(vyhledávání, kopírování, přesun, mazání), 

odlišuje a rozpoznává základní typy 

souborů a pracuje s nimi 

● využívá nápovědy a manuálu pro práci 

se základním a aplikačním programovým 

vybavením i běžným hardware 

● vybírá a používá vhodné programové 

vybavení pro řešení běžných konkrétních 

úkolů 

● ovládá běžné práce s tabulkovým 

procesorem       a       databází       (editace, 

vyhledávání, filtrování, třídění, matematické 

operace,       základní       funkce, tvorba 

jednoduchého grafu, příprava pro tisk, tisk) 

● používá běžné základní a aplikační 

programové vybavení 

● rozumí běžným i odborným graficky 

ztvárněným informacím (schémata, grafy 

apod.) 

 

- opakování, rozšíření dovedností 

- grafy – tvorba a editace, přenos do jiných 

aplikací 

- databázové funkce – filtrování dat, 

seřazování dat 

 

přesahy 

 Do: 

IKT (3. ročník) : Počítačová grafika 

IKT (3. ročník) : Další aplikační programy 

Z: 

IKT (1. ročník) : Operační systém 

IKT (2. ročník) : Práce s počítačem 

IKT (2. ročník) : Algoritmizace 
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IKT (2. ročník) : Textový editor 

IKT (3. ročník) : Počítačová grafika 

IKT (3. ročník) : Další aplikační programy 

 průřezová témata 

 ČSP 

  

Internet 
 

2 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● chápe 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 

● získává a využívá informace z otevřených 

zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě 

Internet, ovládá jejich vyhledávání 

 

práce s informacemi,

 informační zdroje, vyhledávání na 

Internetu 

 

 

Počítačová grafika 

 

6 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● má vytvořeny předpoklady učit se používat 

nové aplikace, zejména za pomoci manuálu 

a nápovědy, uvědomuje si analogie ve 

funkcích a ve způsobu ovládání různých 

aplikací 

● využívá nápovědy a manuálu pro práci 

se základním a aplikačním programovým 

vybavením i běžným hardware 

● zná hlavní typy grafických formátů, na 

základní úrovni grafiku tvoří a upravuje 

 

- software pro práci s grafikou 

- základní pojmy rastrové a vektorové grafiky 

- rozlišení, barevná hloubka, barevné modely 

RGB a CMYK, souborové formáty 

- obrázek v rastrovém programu Malování -

kreslící nástroje, editační nástroje, funkce a 

vlastnosti programu Malování 

- obrázek ve vektorovém programu Zoner 

Callisto - nástroje pro tvorbu a editaci 

vektorových objektů, funkce a vlastnosti 

programu Zoner Callisto 

- Zoner Callisto - křivky, geometrické tvary, 

text, tabulky, úpravy objektů 

- obecná pravidla barevné kompozice 
 přesahy 

 Do: 

IKT (3. ročník) : Tabulkový procesor 

IKT (3. ročník) : Další aplikační programy 

Z: 

IKT (1. ročník) : Operační systém 

IKT (2. ročník) : Práce s počítačem 

IKT (2. ročník) : Algoritmizace 

IKT (2. ročník) : Textový editor 

IKT (3. ročník) : Další aplikační programy 

IKT (3. ročník) : Tabulkový procesor 

M (3. ročník) : Exponenciální funkce 

M (3. ročník) : Logaritmická funkce 

M (3. ročník) : Goniometrické funkce 
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M (3. ročník) : Řešení trojúhelníku 
 průřezová témata 

 ČSP 

  

Další aplikační programy 

 

18 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● vybírá a používá vhodné programové 

vybavení pro řešení běžných konkrétních 

úkolů 

● pracuje s dalšími aplikacemi používanými v 

příslušné profesní oblasti 

● využívá nápovědy a manuálu pro práci 

se základním a aplikačním programovým 

vybavením i běžným hardware 

● vybírá a používá vhodné programové 

vybavení pro řešení běžných konkrétních 

úkolů 

● používá běžné základní a aplikační 

programové vybavení 

● 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.) 

 

- prezentace - principy a nástroje pro tvorbu 

prezentace, příprava podkladů pro 

prezentaci, vkládání objektů do prezentace, 

formátování snímků, animace 

- databáze - základní pojmy a principy, 

struktura databáze, její modifikace, záznam, 

tabulky a jejich tvorba, práce s tabulkou, 

relace, formuláře a sestavy, použití relací, 

vyhledávací dotazy, filtrování dat, propojování 

dat s dalšími aplikacemi 

- odborné aplikační programy 
 

přesahy 

 Do: 

IKT (3. ročník) : Tabulkový procesor 

IKT (3. ročník) : Počítačová grafika 

Z: 

IKT (1. ročník) : Operační systém 

IKT (2. ročník) : Práce s počítačem 

IKT (2. ročník) : Textový editor 

IKT (2. ročník) : Tabulkový procesor, Excel 

EL (3. ročník) : Základní části elektronických přístrojů a zařízení 

EL (3. ročník) : Elektronická zařízení a přístroje v digitálních technologiích 

CHZ (3. ročník) : Externí opravy chladicích zařízení 

CHZ (3. ročník) : Difuzní absorpční chladicí zařízení 

CHZ (3. ročník) : Závady a opravy absorpčních chladniček 

CHZ (3. ročník) : Speciální chladicí okruhy 

CHZ (3. ročník) : Konzervace potravin pomoci chladicí techniky 

CHZ (3. ročník) : Stroje a zařízení pro chlazení a zmrazování 

CHZ (3. ročník) : Tepelné izolace 

IKT (3. ročník) : Počítačová grafika 

IKT (3. ročník) : Tabulkový procesor 

M (3. ročník) : Exponenciální funkce 
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M (3. ročník) : Logaritmická funkce 

M (3. ročník) : Goniometrické funkce 

M (3. ročník) : Řešení trojúhelníku 

 průřezová témata 

 ODS 

ČSP 
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4.7. Ekonomické vzdělávání 
 
 
 

4.7.1. Ekonomika 
 
 

Cílem vzdělávací oblasti Ekonomické vzdělávání je poskytnout žákům základní odborné 

znalosti z oblasti ekonomiky, které jim umožní efektivní jednání a hospodárné chování. 
 

Obsahový okruh je zaměřen tak, aby si žáci osvojili základní ekonomické pojmy, porozuměli 

jim a uměli je správně používat. Žáci se naučí orientovat se v ekonomických souvislostech a 

osvojí si ekonomický způsob myšlení. 
 

Žáci jsou připravováni na možnost samostatného podnikání v oboru. Získají poznatky o 

možnostech podnikání v oboru a o povinnostech podnikatele. Získávají základní znalosti o 

hospodaření podniku, naučí se vypočítat mzdy a pojištění, zorientují se v daňové soustavě. 
 

Vzdělávací oblast je úzce propojena s průřezovým tématem Člověk a svět práce a se 

standardem finanční gramotnosti pro střední vzdělávání. 
 
 

Učební plán předmětu 
 

Ročník 

 

III 

 Dotace 

 

2 

 Povinnost 
(skupina) 

 

 
povinný 
 

Dotace 

skupiny 

 

 

 
 

3. ročník - dotace: 2, povinný 
 
 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 
 

● mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání 
 

● ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky 
 

● sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků 

svého učení ze strany jiných lidí 
 

● s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.),  

pořizovat si poznámky 
 

● uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně 

vyhledávat a zpracovávat informace 
 

● využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí 
 

● znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání 
 
 

Kompetence k řešení problémů 
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● porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení 

problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit 

správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky 
 

● spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení) 
 

● uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace 
 

● volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro 

splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve 
 
 

Komunikativní kompetence 
 

● formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově 

správně 
 

● snažit se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii 
 

● účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje 
 

● vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování 
 

● vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i 

psaných a vhodně se prezentovat 
 
 

Personální a sociální kompetence 
 

● adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností 

je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické záležitosti, být finančně 

gramotní 
 

● mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi 

důsledků nezdravého životního stylu a závislostí 
 

● ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí 
 

● podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě 

zvažovat návrhy druhých 
 

● posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a 

chování v různých situacích 
 

● pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností 
 

● přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly 
 

● přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, 

nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým 
 

● reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných 

lidí, přijímat radu i kritiku 
 

● stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace 

a životních podmínek 
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Občanské kompetence a kulturní povědomí 
 

● dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika), 

vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci 
 

● chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje 
 

● jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu 
 

● jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k 

uplatňování hodnot demokracie 
 

● podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní 

vztah 
 

● uvědomovat si – v rámci plurality a multikulturního soužití – vlastní kulturní, národní a 

osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých 
 

● uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost 

při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních 
 

● uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském 

a světovém kontextu 
 

● zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě 
 
 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 
 

● mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání; uvědomovat 

si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním 

podmínkám 
 

● mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; cílevědomě a zodpovědně 

rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze 
 

● mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o požadavcích 

zaměstnavatelů na pracovníky a umět je srovnávat se svými představami a předpoklady 
 

● rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických, 

administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání; dokázat 

vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí, 

svými předpoklady a dalšími možnostmi 
 

● umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech, 

využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa práce, tak 

vzdělávání 
 

● vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a 

své profesní cíle 
 

● znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků 
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Matematické kompetence 
 

● aplikovat matematické postupy při řešení praktických úkolů v běžných situacích 
 

● aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i prostoru 
 

● číst různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.) 
 

● nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je popsat a využít 

pro dané řešení 
 

● používat pojmy kvantifikujícího charakteru 
 

● provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy 
 

● správně používat a převádět běžné jednotky 
 
 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat 

s informacemi 

● komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace 
 

● pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením 
 

● pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, 

elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních 

technologií 
 

● pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních 

technologií 
 

● učit se používat nové aplikace 
 

● uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a 

kriticky přistupovat k získaných informacím, být mediálně gramotní 
 

● získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet 
 
 

Odborné kompetence 
 

Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje 

● efektivně hospodařili se svými finančními prostředky 
 

● nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem 

na životní prostředí 
 

● znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské 

ohodnocení 
 

● zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) 

možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady 
 
 

Základní ekonomické pojmy 

 

5 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 
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● správně používá a aplikuje základní 

ekonomické pojmy 

 

ekonomie, ekonomika, makro, mikro, 

ekonomické systémy 

ekonomické subjekty 
  

Základy tržní ekonomiky 

 

5 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● správně používá a aplikuje základní 

ekonomické pojmy 

● posoudí vliv ceny na nabídku a poptávku 

● 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 

 

- potřeby, statky, služby, spotřeba, životní 

úroveň 

- výroba, výrobní faktory, hospodářský proces 

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

cena 

 

přesahy 

 Do: 

M (2. ročník) : Finanční matematika 

EK (3. ročník) : Finanční gramotnost 

EK (3. ročník) : Daňová evidence 

Z: 

ON (3. ročník) : Člověk a ekonomika 

M (3. ročník) : Exponenciální funkce 

 průřezová témata 

 ODS 

ČSP 

  

Zaměstnanci 
 

10 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● správně používá a aplikuje základní 

ekonomické pojmy 

● posoudí vliv ceny na nabídku a poptávku 

● 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 

● řeší jednoduché výpočty mezd 

● vypočte sociální a zdravotní pojištění 

● popíše hierarchii zaměstnanců v 

organizaci, jejich práva a povinnosti 

● na příkladech vysvětlí a vzájemně porovná 

druhy odpovědnosti za škody ze strany 

zaměstnance a zaměstnavatele 

 

- organizace práce na pracovišti 

- druhy škod a možnosti předcházení škodám, 

odpovědnost zaměstnance a odpovědnost 

zaměstnavatele 

 

přesahy 

 Z: 

ON (3. ročník) : Člověk a ekonomika 

 průřezová témata 
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ODS 

ČSP 
 

Podnikání a podnikatel 
 

5 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● správně používá a aplikuje základní 

ekonomické pojmy 

● posoudí vliv ceny na nabídku a poptávku 

● 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 

● vytvoří jednoduchý podnikatelský záměr a 

zakladatelský rozpočet 

● posoudí vhodné formy podnikání pro obor 
 

- podnikání, právní formy 

- podnikatelský záměr 

- obchodní společnosti, typy 
 

přesahy 

 Z: 

ON (3. ročník) : Člověk a ekonomika 

 průřezová témata 

 ODS 

ČSP 

  

Podnik, majetek podniku a hospodaření 

podniku 

 

10 

 

výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● správně používá a aplikuje základní 

ekonomické pojmy 

● posoudí vliv ceny na nabídku a poptávku 

● 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 

● orientuje se v právních formách podnikání 

a dovede charakterizovat jejich základní 

znaky 

● posoudí vhodné formy podnikání pro obor 

● vyhotoví daňový doklad 

● rozlišuje jednotlivé druhy majetku 

● rozliší jednotlivé druhy nákladů a výnosů 

● řeší jednoduché výpočty výsledku 

hospodaření 

● řeší jednoduché kalkulace ceny 
 

- struktura majetku, dlouhodobý majetek, 

oběžný majetek 

- náklady, výnosy, výsledek hospodaření 

podniku 

 

přesahy 

 Z: 

ON (3. ročník) : Člověk a ekonomika 
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průřezová témata 

 ODS 

ČSP 

  

Finanční gramotnost 
 

8 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● rozpozná běžné cenové triky a klamavé 

nabídky 

● na příkladu popíše základní povinnosti 

podnikatele vůči státu 

● vyhotoví daňový doklad 

● orientuje se v daňové evidenci pro plátce i 

neplátce daně z přidané hodnoty 

● orientuje se v platebním styku a smění 

peníze podle kurzovního lístku 

● vyplňuje doklady souvisejících s pohybem 

peněz 

● orientuje se v daňové soustavě, 

charakterizuje význam daní pro stát 

● řeší jednoduché příklady výpočtu daně z 

přidané hodnoty a daně z příjmu 

● orientuje se v produktech pojišťovacího trhu 

vybere nejvýhodnější pojistný produkt s 

ohledem na své potřeby 

 

- peníze, hotovostní a bezhotovostní platební 

styk v národní i zahraniční měně 

- úroková míra 

- finanční trh 

- bankovnictví 

- pojišťovací soustava 

- sociální a zdravotní pojištění 

 

přesahy 

 Z: 

ON (3. ročník) : Člověk a ekonomika 

OVY (3. ročník) : Práce na el. zařízení 

M (3. ročník) : Exponenciální funkce 

M (3. ročník) : Goniometrické funkce 

EK (3. ročník) : Základy tržní ekonomiky 
 průřezová témata 

 ODS 

ČSP 

  

Daňová evidence 

 

8 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● správně používá a aplikuje základní 

ekonomické pojmy 

● posoudí vliv ceny na nabídku a poptávku 

● 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 

● vyhotoví daňový doklad 

● orientuje se v účetní evidenci majetku 

 

- zásady a vedení daňové evidence 

- knihy daňové evidence 

- ocenění majetku a závazků v daňové 

evidenci 

- minimální základ daně 

- přiznání k dani z příjmu fyzických osob 
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● vyhotoví zjednodušené daňové přiznání k 

dani z přidané hodnoty 

 

 

přesahy 

 Z: 

ON (3. ročník) : Člověk a ekonomika 

EK (3. ročník) : Základy tržní ekonomiky 

 průřezová témata 

 ODS 

ČSP 

  

Národní hospodářství a EU 

 

9 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● vysvětlí podstatu inflace a její důsledky 

na finanční situaci obyvatel a na příkladu 

ukáže jak se bránit jejím nepříznivým 

důsledkům 

● vysvětlí způsoby stanovení úrokových 

sazeb a rozdíl mezi úrokovou sazbou a 

RPSN 

● vysvětlí úlohu státního rozpočtu v národním 

hospodářství 

 

Struktura národního hospodářství 

Vývoj národního hospodářství - ukazatele 

subjekty NH 

státní rozpočet 

daňová soustava státu 

mezinárodní integrace - podoby 

EU - historie, současnost 
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4.8. Odborné vzdělávání 
 
 
 

4.8.1. Elektrotechnika 
 
 

Cílem obsahového okruhu je vysvětlit především základní vztahy v elektrotechnice a vytvořit 

teoretické předpoklady pro řešení problémů elektrotechnické praxe. Obsahový okruh poskytuje 

elementární znalosti fyzikálních principů elektrotechniky a tvoří základ odborného vzdělávání 

v oboru. Žáci jsou připravováni k tomu, aby nalézali teoretická a odpovídající praktická řešení 

odborných problémů. 
 

Obsahový okruh vytváří u žáků fyzikálně správné a jasné představy o základních zákonech 

a vztazích v elektrotechnice. Žáci formulují a odvozují souvislosti pomocí matematického 

vyjadřování fyzikálních zákonů a rovněž v nezbytně nutném rozsahu a na přiměřené 

úrovni dokáží vlastními slovy tyto vztahy popsat. Současně se žáci seznamují s různými 

druhy materiálů používaných v elektrotechnice, s jejich vlastnostmi, se způsoby používání 

elektrotechnických prvků, součástek a obvodů. Žáci si postupně osvojují základní pojmy, 

schematické značky obvodových prvků a schematická znázornění obvodových vztahů. Těžiště 

učiva spočívá ve zvládnutí fyzikálních principů a zákonů v oblasti stejnosměrného proudu, 

elektrostatiky, elektromagnetismu a střídavého proudu. 
 

Pojetí vyučovacího předmětu 
 

a) Obecný cíl vyučovacího předmětu 
 

Cílem obsahového okruhu je vysvětlit především základní vztahy v elektrotechnice a vytvořit 

teoretické předpoklady pro řešení problémů elektrotechnické praxe. Obsahový okruh 

poskytuje elementární znalosti fyzikálních principů elektrotechniky a tvoří základ odborného 

vzdělávání v oboru. Žáci jsou připravováni k tomu, aby nalézali teoretická a odpovídající 

praktická řešení odborných problémů. 
 

b) Charakteristika učiva 
 

Obsahový okruh vytváří u žáků fyzikálně správné a jasné představy o základních zákonech 

a vztazích v elektrotechnice. Žáci formulují a odvozují souvislosti pomocí matematického 

vyjadřování fyzikálních zákonů a rovněž v nezbytně nutném rozsahu a na přiměřené úrovni 

dokáží vlastními slovy tyto vztahy popsat. Současně se žáci seznamují s různými druhy 

materiálů používaných v elektrotechnice, s jejich vlastnostmi, se způsoby používání 

elektrotechnických prvků, součástek a obvodů. Žáci si postupně osvojují základní pojmy, 

schematické značky obvodových prvků a schematická znázornění obvodových vztahů. 

Těžiště učiva spočívá ve zvládnutí fyzikálních principů a zákonů v oblasti 

stejnosměrného proudu, elektrostatiky, elektromagnetismu a střídavého proudu 
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.  

c) Směřování výuky v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí  

Výuka směřuje k tomu, aby žáci: 

- vytvářeli si správné fyzikální představy o jevech, zákonitostech a vztazích v elektrotechnice, 

zejména ve stejnosměrných a střídavých obvodech, v elektrickém a magnetickém poli, 

- snažili se porozumět probíranému učivu, 

- uměli si vyhledat potřebné informace z různých zdrojů, 

- pochopili nutnost dalšího sebevzdělávání, 

- dodržovali zásady bezpečnosti v elektrotechnice, 
 

- byli schopni se kriticky dívat na výsledky svých znalostí, 

- pochopili nutnost znalosti cizího jazyka, 

- uměli pracovat v týmu spolužáků, 

- chránili životní prostředí. 

d) Výukové strategie (pojetí výuky) 
 

Vyučující řídí a organizuje činnost žáků tak, aby využíváním účinných metod motivoval a 

aktivizoval všechny žáky. Při výuce je kladen větší důraz na logické porozumění 

probíraného tématu s významným podílem procvičování příkladů. Významným prvkem 

efektivní práce při elektrotechnickém vzdělávání je samostatné řešení domácích prací a 

procvičování, kde si žáci ověřují správné pochopení probírané látky a upevňují získané 

dovednosti a znalosti. Při výuce je využíváno vhodných pomůcek (kalkulátory, literatura, 

počítače). Žáci se zapojují do skupinové práce s efektivní výměnou názorů a poznatků. 

Vyučující při výuce využívá dostupných didaktických pomůcek a dle možnosti zajišťuje 

pro své žáky exkurze. Všichni využívají výpočetní techniku nejen pro samotnou výuku, ale 

i pro řešení praktických úloh a pro názorné předvedení a vysvětlení potřebných teoretických 

vědomostí nutných pro zvládnutí dané látky. 
 

e) Hodnocení výsledků žáků 
 

Hodnocení je prováděno v souladu s klasifikačním řádem. Hodnocení probíhá formou 

testování, ústního zkoušení se zapojením celé třídy, písemných prací (vždy za daný 

tématický celek), individuálního zkoušení žáka. Hodnotí se také aktivita během výuky a při 

samostatném řešení zadaných příkladů 
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. 
 
 

Učební plán předmětu 
 

Ročník 

 

                                                                            I                                             II 

 Dotace 

 
                                                       3                                 2 

 Povinnost 
(skupina) 

 

 
                                                                      povinný                             povinný 

 
Dotace 

skupiny 

 

 

 
 

1. ročník - dotace: 3, povinný 
 
 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 
 

● mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání 
 

● uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně 

vyhledávat a zpracovávat informace 
 
 

Kompetence k řešení problémů 
 

● porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení 

problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit 

správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky 
 

● spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení) 
 

● uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace 
 
 

Komunikativní kompetence 
 

● formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově 

správně 
 

● snažit se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii 
 

● vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i 

psaných a vhodně se prezentovat 
 
 

Personální a sociální kompetence 
 

● posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a 

chování v různých situacích 
 

● pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností 
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Občanské kompetence a kulturní povědomí 
 

● dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika), 

vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci 
 

● jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu 
 
 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 
 

● mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání; uvědomovat 

si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním 

podmínkám 
 
 

Matematické kompetence 
 

● nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je popsat a využít 

pro dané řešení 
 

● provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy 
 

● správně používat a převádět běžné jednotky 
 
 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat 

s informacemi 

● pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením 
 

● pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních 

technologií 
 

● učit se používat nové aplikace 
 
 

Odborné kompetence 
 

Číst technickou dokumentaci s porozuměním 
 

● rozuměli různým způsobům technického zobrazování 
 

● znali různé druhy technické a elektrotechnické dokumentace, rozuměli této dokumentaci, tj. 

rozuměli údajům na elektrotechnických a strojírenských výkresech 
 
 

Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci 
 

● byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění 

nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout 
 

● chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků 

(i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i 

jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle 

příslušných norem 
 
 

Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb 
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● dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, 

zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana) 
 

● dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti 

zavedeným na pracovišti 
 

● chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku 
 
 

Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje 
 

● nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem 

na životní prostředí 
 
 

Provádět diagnostické, montážní, opravárenské a údržbářské práce na elektrických a 

elektronických zařízeních a přístrojích 

● rozlišovali druhy elektrických strojů a přístrojů, na základě diagnostikovaných hodnot 

prováděli jejich opravy, včetně elektronických částí 
 

● řešili elektrické obvody v ustáleném stavu, navrhovali a realizovali odpovídající náhradní 

zapojení těchto obvodů či zařízení, volili vhodné součástky 
 
 

Základní pojmy a fyzikální principy 

 

21 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● rozumí         základním         pojmům         v 

elektrotechnice a dokáže je správně užívat 

● interpretuje vlastními slovy souvislosti mezi 

jednotlivými prvky a charakteristickými 

veličinami v elektrických obvodech 

 

- elektrický stav tělesa, Elektronová teorie 

- elektrické pole 

- elektrický potenciál, elektrické napětí, 

elektrický proud 

- jednotky a jejich rozměr 

- zdroje elektrické energie 

- základní rozdělení materiálů v 

elektrotechnice 

-stavba hmoty, rozdělení látek podle 

el.vodivosti 

 přesahy 

 Do: 

FYZ (1. ročník) : Jednotky soustavy SI 

M (1. ročník) : Přirozená čísla 

M (1. ročník) : Celá čísla 

M (1. ročník) : Racionální čísla 

M (1. ročník) : Reálná čísla 

M (1. ročník) : Planimetrie 

M (1. ročník) : Výrazy 

ZE (1. ročník) : Stejnosměrný proud 

ZE (1. ročník) : Elektrochemie 

ZE (1. ročník) : Elektrostatické pole 

ZE (1. ročník) : Magnetické pole 

ZE (1. ročník) : Elektromagnetická indukce 

ZE (1. ročník) : Střídavý proud 
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ZE (1. ročník) : Trojfázový proud 

CHZ (1. ročník) : Základní pojmy a fyzikální principy chlazení 

OVY (1. ročník) : Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce, požární prevence 

OVY (1. ročník) : Řezání kovů 

OVY (1. ročník) : Závity 

Z: 

ZE (1. ročník) : Stejnosměrný proud 

ZE (1. ročník) : Elektrochemie 

ZE (1. ročník) : Elektrostatické pole 

ZE (1. ročník) : Magnetické pole 

ZE (1. ročník) : Elektromagnetická indukce 

ZE (1. ročník) : Střídavý proud 

TD (1. ročník) : Kreslení strojních součástí spojů 

CHZ (1. ročník) : Základní pojmy a fyzikální principy chlazení 

CHZ (1. ročník) : Chladiva, oleje 

CHZ (1. ročník) : Konstrukční požadavky na okruhy 

CHZ (1. ročník) : Základní montážní práce 

CHZ (1. ročník) : Zkoušky těsnosti chladicích zařízení 

FYZ (1. ročník) : Kinetická teorie látek 

FYZ (1. ročník) : Jednotky soustavy SI 

OVY (1. ročník) : Chladicí technika 

OVY (1. ročník) : Elektrické stroje a přístroje 

OVY (1. ročník) : Základy elektromontážních prací 

M (1. ročník) : Reálná čísla 

M (1. ročník) : Planimetrie 

M (1. ročník) : Výrazy 

M (1. ročník) : Lineární rovnice a nerovnice a funkce 

FYZ (1. ročník) : Kinematika 

FYZ (1. ročník) : Dynamika 

FYZ (1. ročník) : Mechanická energie 

CHZ (3. ročník) : Elektrotechnické normy předpisy (rozšiřující učivo) 

CHZ (3. ročník) : Opakování učiva k závěrečné zkoušce 

 průřezová témata 

 ČSP 

  

Stejnosměrný proud 

 

21 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● provádí technické výpočty elektrických 

obvodů s užitím elektrotechnických tabulek 

a norem 

● rozlišuje základní obvodové prvky, zná 

jejich charakteristiky a popisuje činnost 

funkčních částí v

 elektrotechnických 

(elektronických) zapojeních 

● orientuje se ve schématech zapojení 

elektrotechnických obvodů 

 

- základní pojmy a veličiny 

- základní obvodové prvky 

- Ohmův zákon 

- Kirchoffovy zákony 

- zdroje stejnosměrného napětí a proudu 

- metody řešení elektrických obvodů 
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● chápe podstatu dějů, při nichž elektrická 

energie způsobuje chemické přeměny, 

nebo dějů, při nichž se chemickými 

reakcemi uvolňuje elektrická energie 

● využívá poznatky z elektrochemie a 

údaje z firemních katalogů při práci s 

elektrochemickými zdroji a jejich periodické 

údržbě 

 

 

přesahy 

 Do: 

FYZ (1. ročník) : Jednotky soustavy SI 

ZE (1. ročník) : Základní pojmy a fyzikální principy 

ZE (1. ročník) : Elektrochemie 

ZE (1. ročník) : Elektrostatické pole 

ZE (1. ročník) : Magnetické pole 

ZE (1. ročník) : Elektromagnetická indukce 

ZE (1. ročník) : Střídavý proud 

ZE (1. ročník) : Trojfázový proud 

TD (1. ročník) : Kreslení elektrotechnických součástí a schémat 

Z: 

ZE (1. ročník) : Elektrochemie 

ZE (1. ročník) : Elektrostatické pole 

ZE (1. ročník) : Magnetické pole 

ZE (1. ročník) : Elektromagnetická indukce 

ZE (1. ročník) : Základní pojmy a fyzikální principy 

ZE (1. ročník) : Střídavý proud 

CHZ (1. ročník) : Základní pojmy a fyzikální principy chlazení 

CHZ (1. ročník) : Chladiva, oleje 

FYZ (1. ročník) : Mechanika tekutin 

FYZ (1. ročník) : Kinetická teorie látek 

MaT (1. ročník) : Polovodiče 

OVY (1. ročník) : Chladicí technika 

OVY (1. ročník) : Elektrické stroje a přístroje 

M (1. ročník) : Reálná čísla 

M (1. ročník) : Výrazy 

M (1. ročník) : Lineární rovnice a nerovnice a funkce 

M (1. ročník) : Kvadratické rovnice a funkce 

FYZ (1. ročník) : Mechanická energie 

FYZ (1. ročník) : Termika 

CHZ (3. ročník) : Elektrotechnické normy předpisy (rozšiřující učivo) 

CHZ (3. ročník) : Opakování učiva k závěrečné zkoušce 

 průřezová témata 

 ČŽP 

IKT 

  

Elektrochemie 

 

16 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 
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● vypočítá výslednou kapacitu v obvodech 

s paralelním a sériovým zapojením 

kondenzátorů 

● řeší elektrické obvody s kondenzátory a 

stanoví jejich charakteristické parametry 

 

- elektrolýza 

- elektrochemické zdroje elektrického proudu 

 

přesahy 

 Do: 

FYZ (1. ročník) : Jednotky soustavy SI 

ZECH (1. ročník) : Obecná chemie 

ZE (1. ročník) : Základní pojmy a fyzikální principy 

ZE (1. ročník) : Stejnosměrný proud 

ZE (1. ročník) : Elektrostatické pole 

ZE (1. ročník) : Magnetické pole 

ZE (1. ročník) : Elektromagnetická indukce 

ZE (1. ročník) : Střídavý proud 

ZE (1. ročník) : Trojfázový proud 

CHZ (1. ročník) : Chladiva, oleje 

CHZ (1. ročník) : Spojovací armatury a potrubí 

OVY (1. ročník) : Řezání kovů 

OVY (1. ročník) : Závity 

Z: 

ZE (1. ročník) : Stejnosměrný proud 

ZE (1. ročník) : Elektrostatické pole 

ZE (1. ročník) : Magnetické pole 

ZE (1. ročník) : Elektromagnetická indukce 

ZE (1. ročník) : Základní pojmy a fyzikální principy 

ZE (1. ročník) : Střídavý proud 

CHZ (1. ročník) : Základní pojmy a fyzikální principy chlazení 

CHZ (1. ročník) : Chladiva, oleje 

FYZ (1. ročník) : Mechanika tekutin 

FYZ (1. ročník) : Kinetická teorie látek 

OVY (1. ročník) : Chladicí technika 

OVY (1. ročník) : Elektrické stroje a přístroje 

M (1. ročník) : Reálná čísla 

M (1. ročník) : Výrazy 

FYZ (1. ročník) : Termika 

ZECH (1. ročník) : Biochemie 

CHZ (3. ročník) : Elektrotechnické normy předpisy (rozšiřující učivo) 

CHZ (3. ročník) : Opakování učiva k závěrečné zkoušce 

 průřezová témata 

 ČŽP 

ČSP 

  

Elektrostatické pole 

 

24 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 
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● vypočítá výslednou kapacitu v obvodech 

s paralelním a sériovým zapojením 

kondenzátorů 

● řeší elektrické obvody s kondenzátory a 

stanoví jejich charakteristické parametry 

 

- vznik a veličiny elektrostatického pole 

- kapacita, kondenzátory, spojování 

kondenzátorů 

- energie elektrostatického pole 

- elektrostatické pole, elektrická pevnost 

dielektrika 

 přesahy 

 Do: 

ZECH (1. ročník) : Člověk a životní prostředí 

ZE (1. ročník) : Základní pojmy a fyzikální principy 

ZE (1. ročník) : Stejnosměrný proud 

ZE (1. ročník) : Elektrochemie 

ZE (1. ročník) : Magnetické pole 

ZE (1. ročník) : Elektromagnetická indukce 

ZE (1. ročník) : Střídavý proud 

ZE (1. ročník) : Trojfázový proud 

TD (1. ročník) : Kreslení strojních součástí spojů 

TD (1. ročník) : Kreslení elektrotechnických součástí a schémat 

Z: 

ZE (1. ročník) : Stejnosměrný proud 

ZE (1. ročník) : Elektrochemie 

ZE (1. ročník) : Magnetické pole 

ZE (1. ročník) : Elektromagnetická indukce 

ZE (1. ročník) : Základní pojmy a fyzikální principy 

ZE (1. ročník) : Střídavý proud 

CHZ (1. ročník) : Základní pojmy a fyzikální principy chlazení 

CHZ (1. ročník) : Chladiva, oleje 

OVY (1. ročník) : Chladicí technika 

OVY (1. ročník) : Elektrické stroje a přístroje 

M (1. ročník) : Reálná čísla 

M (1. ročník) : Planimetrie 

M (1. ročník) : Výrazy 

CHZ (3. ročník) : Elektrotechnické normy předpisy (rozšiřující učivo) 

CHZ (3. ročník) : Opakování učiva k závěrečné zkoušce 

 průřezová témata 

 ČŽP 

ČSP 

  

Magnetické pole 

 

24 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● rozumí podstatě elektromagnetických dějů 

● řeší magnetické obvody pomocí 

matematického vyjadřování fyzikálních 

zákonů 

 

- magnetické vlastnosti látek 

- magnetické pole vodiče 

- magnetické obvody 

Řešeni jednoduchých mag. obvodu 

Hopkinsonuv zakon- 

silové účinky, energie magnetického pole 
 přesahy 
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Do: 

FYZ (1. ročník) : Jednotky soustavy SI 

ZE (1. ročník) : Základní pojmy a fyzikální principy 

ZE (1. ročník) : Stejnosměrný proud 

ZE (1. ročník) : Elektrochemie 

ZE (1. ročník) : Elektrostatické pole 

ZE (1. ročník) : Elektromagnetická indukce 

ZE (1. ročník) : Střídavý proud 

ZE (1. ročník) : Trojfázový proud 

TD (1. ročník) : Kreslení strojních součástí spojů 

TD (1. ročník) : Kreslení elektrotechnických součástí a schémat 

Z: 

ZE (1. ročník) : Stejnosměrný proud 

ZE (1. ročník) : Elektrochemie 

ZE (1. ročník) : Elektrostatické pole 

ZE (1. ročník) : Elektromagnetická indukce 

ZE (1. ročník) : Základní pojmy a fyzikální principy 

ZE (1. ročník) : Střídavý proud 

CHZ (1. ročník) : Základní pojmy a fyzikální principy chlazení 

CHZ (1. ročník) : Chladiva, oleje 

FYZ (1. ročník) : Kinetická teorie látek 

MaT (1. ročník) : Magnetické materiály 

OVY (1. ročník) : Chladicí technika 

OVY (1. ročník) : Elektrické stroje a přístroje 

M (1. ročník) : Reálná čísla 

M (1. ročník) : Planimetrie 

M (1. ročník) : Výrazy 

M (1. ročník) : Lineární rovnice a nerovnice a funkce 

FYZ (1. ročník) : Mechanická energie 

FYZ (1. ročník) : Elektrické pole 

CHZ (3. ročník) : Elektrotechnické normy předpisy (rozšiřující učivo) 

CHZ (3. ročník) : Opakování učiva k závěrečné zkoušce 

 průřezová témata 

 ČSP 

  

2. ročník - dotace: 2, povinný 

  

Elektromagnetická indukce 

 

21 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● chápe podstatu a význam 

elektromagnetické indukce pro konstrukci a 

užití elektrických strojů 

● vypočte základní technické parametry 

elektromagnetické soustavy (cívka, 

transformátor, vzduchová mezera točivého 

stroje) s užitím elektrotechnických tabulek a 

norem 

 

indukční zákon vznik indukovaného napětí 

Lencovo pravidlo 

Vlastni a vzájemná indukčnost cívek 
 

přesahy 

 Do: 
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FYZ (1. ročník) : Jednotky soustavy SI 

ZE (1. ročník) : Základní pojmy a fyzikální principy 

ZE (1. ročník) : Stejnosměrný proud 

ZE (1. ročník) : Elektrochemie 

ZE (1. ročník) : Elektrostatické pole 

ZE (1. ročník) : Magnetické pole 

ZE (1. ročník) : Střídavý proud 

ZE (1. ročník) : Trojfázový proud 

Z: 

ZE (1. ročník) : Stejnosměrný proud 

ZE (1. ročník) : Elektrochemie 

ZE (1. ročník) : Elektrostatické pole 

ZE (1. ročník) : Magnetické pole 

ZE (1. ročník) : Základní pojmy a fyzikální principy 

ZE (1. ročník) : Střídavý proud 

CHZ (1. ročník) : Základní pojmy a fyzikální principy chlazení 

CHZ (1. ročník) : Chladiva, oleje 

MaT (1. ročník) : Magnetické materiály 

OVY (1. ročník) : Chladicí technika 

OVY (1. ročník) : Elektrické stroje a přístroje 

M (1. ročník) : Reálná čísla 

M (1. ročník) : Výrazy 

FYZ (1. ročník) : Dynamika 

FYZ (1. ročník) : Elektrické pole 

CHZ (3. ročník) : Elektrotechnické normy předpisy (rozšiřující učivo) 

CHZ (3. ročník) : Opakování učiva k závěrečné zkoušce 

 průřezová témata 

 IKT 

  

Střídavý proud 

 

16 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● řeší v oblasti střídavého proudu běžné 

elektrické obvody s aktivními a pasivními 

prvky 

● sestrojí vektorový diagram obvodu s R, L 

a C prvky, a dokáže stanovit pro daný 

kmitočet impedanci obvodu 

● řeší výpočtem výsledný proud v obvodu, 

jeho fázový posun a celkovou impedanci 

obvodu a její složky 

● stanovuje činný, jalový a zdánlivý výkon 

známého elektrického obvodu 

 

- základní pojmy, časový průběh sinusových 

veličin 

- efektivní a střední hodnota střídavých 

veličin, fázory 

- rezistor, kondenzátor a cívka v obvodu 

střídavého proudu, fázový posun 

- sérioparalelní obvody 

- činný, jalový a zdánlivý výkon střídavého 

proudu, účiník 

 

přesahy 

 Do: 

FYZ (1. ročník) : Jednotky soustavy SI 

ZE (1. ročník) : Základní pojmy a fyzikální principy 

ZE (1. ročník) : Stejnosměrný proud 
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ZE (1. ročník) : Elektrochemie 

ZE (1. ročník) : Elektrostatické pole 

ZE (1. ročník) : Magnetické pole 

ZE (1. ročník) : Elektromagnetická indukce 

ZE (1. ročník) : Trojfázový proud 

Z: 

ZE (1. ročník) : Stejnosměrný proud 

ZE (1. ročník) : Elektrochemie 

ZE (1. ročník) : Elektrostatické pole 

ZE (1. ročník) : Magnetické pole 

ZE (1. ročník) : Elektromagnetická indukce 

ZE (1. ročník) : Základní pojmy a fyzikální principy 

CHZ (1. ročník) : Základní pojmy a fyzikální principy chlazení 

CHZ (1. ročník) : Chladiva, oleje 

OVY (1. ročník) : Chladicí technika 

OVY (1. ročník) : Elektrické stroje a přístroje 

OVY (1. ročník) : Základy elektromontážních prací 

M (1. ročník) : Reálná čísla 

M (1. ročník) : Výrazy 

M (1. ročník) : Trigonometrie 

FYZ (1. ročník) : Termika 

CHZ (3. ročník) : Elektrotechnické normy předpisy (rozšiřující učivo) 

CHZ (3. ročník) : Opakování učiva k závěrečné zkoušce 

 průřezová témata 

 IKT 

  

Trojfázový proud 

 

21 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● rozumí podstatě výroby a distribuci 

elektrické      energie, chápe      význam 

jednotlivých sledovaných       parametrů 

rozvodné sítě 

● zná základní druhy zapojení běžných druhů 

spotřebičů do rozvodné soustavy 

● rozpoznává typy strojů, případně způsoby 

jejich řízení – transformátory a běžné typy 

točivých strojů 

 

- trojfázová proudová soustava 

- druhy zapojení trojfázové soustavy 

- točivé magnetické pole 

vznik a vlastnosti základní druhy zapojení 
 

přesahy 

 Do: 

FYZ (1. ročník) : Jednotky soustavy SI 

Z: 

ZE (1. ročník) : Stejnosměrný proud 

ZE (1. ročník) : Elektrochemie 

ZE (1. ročník) : Elektrostatické pole 

ZE (1. ročník) : Magnetické pole 

ZE (1. ročník) : Elektromagnetická indukce 

ZE (1. ročník) : Základní pojmy a fyzikální principy 
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ZE (1. ročník) : Střídavý proud 

CHZ (1. ročník) : Základní pojmy a fyzikální principy chlazení 

CHZ (1. ročník) : Chladiva, oleje 

OVY (1. ročník) : Chladicí technika 

OVY (1. ročník) : Elektrické stroje a přístroje 

OVY (1. ročník) : Základy elektromontážních prací 

M (1. ročník) : Reálná čísla 

M (1. ročník) : Výrazy 

M (1. ročník) : Trigonometrie 

FYZ (1. ročník) : Mechanická energie 

FYZ (1. ročník) : Termika 

CHZ (3. ročník) : Elektrotechnické normy předpisy (rozšiřující učivo) 

CHZ (3. ročník) : Opakování učiva k závěrečné zkoušce 

 průřezová témata 

 ČŽP 

ČS

P 

IKT 
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4.8.2. Elektrická měření 
 
 

Cílem obsahového okruhu je zvládnutí běžných měřicích metod užívaných při opravách a 

údržbě elektrických a elektronických zařízení a přístrojů. Obsahový okruh doplňuje a prohlubuje 

znalosti žáků z ostatních obsahových okruhů a vytváří ucelené specifické návyky odborného 

charakteru nezbytné pro profesní uplatnění. 
 

Žáci se seznamují s měřicími přístroji, umí je správně zapojovat a prakticky používat. 

Osvojují si běžné měřicí postupy užívané v elektrotechnické praxi, získávají zručnost a 

systematičnost při měření a testování elektronických součástek a obvodů. Těžiště učiva 

spočívá na diagnostikování stavu elektrotechnického nebo elektronického zařízení a jeho částí 

pomocí měření. 
 

Pojetí vyučovacího předmětu 
 

a) Obecný cíl vyučovacího předmětu 
 

Vyučovací předmět Technická měření poskytuje žákům nezbytné vědomosti a dovednosti o 

základních druzích měřicích přístrojů a jejich použití, o základních měřicích metodách a 

postupech měření elektrických  veličin.  

Žáci mají zvládnout měřicí metody po stránce teoretické a praktické natolik, aby 

uměli zdůvodnit vhodnost jejich použití a mohli si ověřit vlastní praktické a teoretické zkušenosti. 

Předmět vytváří specifické návyky odborného charakteru nezbytné pro další technický růst. 

b) Charakteristika učiva 

Učivo předmětu navazuje na znalosti základů elektrotechniky, které doplňuje a prohlubuje 

v oblasti elektrotechnických měření. Cílem předmětu je, aby žáci byli schopni vybrat a použít 

vhodnou měřicí metodu, příslušný měřicí přístroj a vyhodnotit naměřené výsledky. Žáci se 

seznámí s měřicími přístroji, naučí se je ovládat a správně s nimi zacházet, získají 

přehled o základních vlastnostech měřících přístrojů a principech jejich činností, o jejich 

správném zapojování a praktickém používání. Osvojí si běžné formy vyhodnocování, 

získají zručnost a systematičnost při měření. Těžiště učiva spočívá na diagnostikování 

stavu elektrotechnického nebo elektronického zařízení a jeho částí pomocí měření. 
 

c) Směřování výuky v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

Výuka předmětu směřuje k tomu, aby žáci: 

- ovládali přesné vyjadřování a správně používali odbornou terminologii pro oblast 

elektrotechnických měření, 
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- dovedli využívat získaných technických vědomostí a dovedností a volili nejvhodnější měřicí 

metodu pro měření na elektrotechnických a elektronických zařízeních a přístrojích, 
 

- vhodným způsobem měřili elektrické veličiny a jejich změny v elektrických a elektronických 

obvodech a na příslušných obvodových prvcích, 
 

- správně vyhodnocovali naměřené hodnoty pro kontrolu a diagnostiku zařízení, odstraňování 

jejich závad, pro jejich uvádění do provozu, seřizování a provozní nastavení, 
 

- byli schopni pracovat s odbornou literaturou a využívali různé informační zdroje včetně 

zkušeností svých i jiných lidí a byli schopni týmové práce, 
 

- uměli vyhledávat a vyhodnocovat informace získané z různých zdrojů (grafů, diagramů, 

schémat, technických tabulek a internetu), 
 

- uvědomovali si význam nutnosti celoživotního učení a měli pozitivní vztah ke vzdělávání, 

- sledovali technický pokrok a přenášeli jeho výsledky do praxe, 

- pracovali svědomitě a pečlivě, snažili se dosahovat co nejlepších výsledků, odpovědně plnili 

svěřené úkoly, rozhodnutí a jednání, 
 

- chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků, 
 

- uvědomovali si nutnost dbát na hygienu práce a dodržování předepsaných norem a 

technologických postupů. 
 

d) Strategie výuky (pojetí výuky) 
 

Předmět se vyučuje ve 2. a 3. ročníku a je v něm kladen důraz na logické porozumění 

probíraných 
 

témat. Výuka předmětu se dělí na teoretickou přípravu s dotací 1 hodiny týdně a na praktická 

(laboratorní) cvičení s dotací 1 hodiny týdně. 

Teoretická příprava probíhá v učebně za účasti žáků celé třídy a při probírání nového učiva 

je obvykle volena metoda výkladu nebo řízeného rozhovoru spojená s názorným 

vyučováním pomocí vhodných učebních pomůcek, je používána příslušná odborná literatura 

a firemní katalogy součástek a měřicí techniky. Žáci se seznámí s přístroji tak, aby je 

dovedli vhodně používat a správně s nimi zacházet, zároveň si osvojí běžné měřicí metody, 

které se v praxi používají. 
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Při praktických cvičeních se třída dělí podle platných předpisů na skupiny s maximálně desíti 

žáky a výuka probíhá v elektrolaboratořích školy.  

Postupuje se od jednoduchých měření ke složitějším. Žáci si postupně osvojí zručnost a 

systematiku v zapojování přístrojů. Při měření pracují samostatně nebo ve  skupinkách podle 

pokynů učitele, který jim dává možnost co nejvíce uplatnit vlastní znalosti a praktické 

zkušenosti.  

Učitel vysvětlí žákům s ohledem na zadání, jak mají postupovat při měření a jak vhodně volit 
 

přístroje. Po skončení měření vypracují žáci ve stanovené lhůtě protokol o měření, ve kterém 

zhodnotí výsledky měření vzhledem k zadání i použité měřicí metody. 
 

Výuka v laboratořích se řídí provozním řádem, se kterým učitel seznámí žáky prokazatelným 

způsobem na začátku školního roku a v průběhu školního roku pak ověřuje jeho znalost a 

dodržování. 

 e) Hodnocení výsledků žáků 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků je prováděno v souladu s klasifikačním řádem, který je 

součástí školního řádu. Žáci jsou hodnoceni v části teoretické přípravy jak na základě 

písemného zkoušení formou písemných prací nebo kontrolních testů za daný tematický 

celek, kterými se prověří úroveň osvojení výsledků vzdělávání žáků, tak i formou ústního 

zkoušení žáků, které ověří schopnosti jejich technického projevu a jistoty vyjadřování 

mluveným slovem. Při ústním zkoušení je zařazeno sebehodnocení žáků. Doplňující 

složkou hodnocení předmětu je aktivita žáků v průběhu výuky a úroveň vedení vlastních 

zápisů. 
 

V praktické části předmětu jsou žáci hodnoceni zejména podle výsledků praktických cvičení 

– kvalita zpracování protokolů o měření a jejich odevzdání ve stanoveném termínu. Součástí 

hodnocení jsou činnosti žáků v laboratoři - úroveň využívání získaných teoretických 

vědomostí, míra osvojení odborných dovedností, úroveň organizace práce na pracovišti, 

úroveň používání měřicích přístrojů a laboratorního zařízení, míra samostatnosti a aktivita 

při měření, dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
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Při pololetní klasifikaci je zohledněn celkový přístup žáka k vyučovacímu procesu a plnění 

studijních povinností. Výsledné hodnocení žáka za klasifikační období určí příslušní učitelé 

vyučovacího předmětu po vzájemné dohodě. Důraz je kladen na to, aby hodnocení 

mělo motivační charakter, obsahovalo možnosti sebehodnocení a individuální přístup. 
 
 

Učební plán předmětu 
 

Ročník 

 

II 

 

III 

 Dotace 

 

1 1/2 

 

1 1/2 

 Povinnost 
(skupina) 

 

 
povinný 
 

 
povinný 
 

Dotace 

skupiny 

 

  

 
 

2. ročník - dotace: 1 1/2, povinný 
 
 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 
 

● sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků 

svého učení ze strany jiných lidí 
 

● s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizovat 

si poznámky 
 

● využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí 
 
 

Kompetence k řešení problémů 
 

● spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení) 
 

● uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace 
 
 

Komunikativní kompetence 
 

● snažit se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii 
 

● zpracovávat běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty 
 
 

Personální a sociální kompetence 
 

● ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí 
 

● přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly 
 
 

Občanské kompetence a kulturní povědomí 
 

● jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu 
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● uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost 

při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních 
 
 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 
 

● mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání; uvědomovat 

si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním 

podmínkám 
 
 

Matematické kompetence 
 

● číst různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.) 
 

● provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy 
 

● správně používat a převádět běžné jednotky 
 
 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat 

s informacemi 

● pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením 
 

● učit se používat nové aplikace 
 
 

Odborné kompetence 
 

Provádět elektrotechnická měření a vyhodnocovat naměřené výsledky 
 

● měřili elektrické veličiny a jejich změny v elektrických a elektronických obvodech a 

příslušných obvodových prvcích 
 

● volili nejvhodnější měřicí metodu pro měření na elektrotechnických a elektronických 

zařízeních a přístrojích 
 

● vyhodnocovali naměřené hodnoty pro kontrolu a diagnostiku zařízení, odstraňování jejich 

závad, pro jejich uvádění do provozu, seřizování a provozní nastavení 
 
 

Číst technickou dokumentaci s porozuměním 
 

● rozuměli různým způsobům technického zobrazování 
 

● rozuměli technickým schématům a využívali znázorněné vztahy při přípravě, plnění a 

následné kontrole pracovních úkonů 
 

● schematicky zobrazovali prvky a obvody elektrických a elektronických přístrojů a zařízení 
 

● znali různé druhy technické a elektrotechnické dokumentace, rozuměli této dokumentaci, tj. 

rozuměli údajům na elektrotechnických a strojírenských výkresech 
 
 

Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci 
 

● byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění 

nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout 
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● chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků 

(i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i 

jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle 

příslušných norem 
 

● znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

a požární prevence 
 
 

Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb 
 

● dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti 

zavedeným na pracovišti 
 
 

Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje 
 

● nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem 

na životní prostředí 
 
 

Provádět diagnostické, montážní, opravárenské a údržbářské práce na elektrických a 

elektronických zařízeních a přístrojích 

● řešili elektrické obvody v ustáleném stavu, navrhovali a realizovali odpovídající náhradní 

zapojení těchto obvodů či zařízení, volili vhodné součástky 
 

● zabezpečovali diferencovaně pracoviště před započetím práce na elektrickém zařízení 
 

● zapojovali, diagnostikovali, opravovali a uváděli do provozu elektrické a elektronické části 

zařízení a přístrojů, které umožňují ovládání, řízení a činnost výkonových mechanismů a 

automatů 
 
 

Bezpečnost práce 

 

8 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● poskytne první pomoc při úrazu na 

pracovišti 

● uvede povinnosti pracovníka i 

zaměstnavatele v případě pracovního 

úrazu 

 

- Bezpečnost práce 

- Nežádoucí účinky elektrické energie 

- První pomoc při úrazu el. proudem 

- Fyziologické působení el. energie na živý 

organismus 

 přesahy 

 Do: 

FYZ (2. ročník) : Elektrický obvod 

FYZ (2. ročník) : Magnetické pole 

FYZ (2. ročník) : Střídavý proud 

FYZ (2. ročník) : Vlnění a optika 

FYZ (2. ročník) : Stavba atomu 

EM (2. ročník) : Rozdělení a princip činnosti měřicích přístrojů 

EM (2. ročník) : Elektrická měření - teoretická příprava 

EL (2. ročník) : Části elektronických zařízení a přístrojů 

EL (2. ročník) : Základní části elektronických zařízení a přístrojů 

ELS (2. ročník) : BOZP 

ELS (2. ročník) : Rozdělení elektrických strojů 
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ELS (2. ročník) : Transformátory 

ELS (2. ročník) : Asynchronní stroje 

UEE (2. ročník) : Osvětlovací technika a její řízení 

UEE (2. ročník) : Stejnosměrné zdroje 

UEE (2. ročník) : Elektrické teplo v domácnostech a průmyslu 

OVY (2. ročník) : Bezpečnost práce, seznámení s pracovištěm 

OVY (2. ročník) : Měření a měřicí přístroje 

OVY (2. ročník) : Elektrické stroje a přístroje 

Z: 

EM (2. ročník) : Rozdělení a princip činnosti měřicích přístrojů 

EM (2. ročník) : Elektrická měření - teoretická příprava 

EL (2. ročník) : Části elektronických zařízení a přístrojů 

EL (2. ročník) : Základní části elektronických zařízení a přístrojů 

ELS (2. ročník) : Rozdělení elektrických strojů 

ELS (2. ročník) : Transformátory 

ELS (2. ročník) : Asynchronní stroje 

CHZ (2. ročník) : Chladivové kompresory 

CHZ (2. ročník) : Řídící a automatické přístroje 

CHZ (2. ročník) : Hermetická chladicí zařízení 

UEE (2. ročník) : Osvětlovací technika a její řízení 

UEE (2. ročník) : Stejnosměrné zdroje 

UEE (2. ročník) : Elektrické teplo v domácnostech a průmyslu 

OVY (2. ročník) : Řídící přístroje 

OVY (2. ročník) : Montáž chladícího okruhu, vysoušení, plnění 

OVY (2. ročník) : Samostatná závěrečná práce 

OVY (2. ročník) : Měřící přístroje, měř. el. 

hodnot OVY (2. ročník) : Výtah z norem 

OVY (2. ročník) : Elektromontážní práce 

OVY (2. ročník) : Bezpečnost práce, seznámení s pracovištěm 

OVY (2. ročník) : Měření a měřicí přístroje 

OVY (2. ročník) : Chladicí technika 

OVY (2. ročník) : Elektrické stroje a přístroje 

FYZ (2. ročník) : Elektrický obvod 

EM (3. ročník) : Bezpečnost práce 

CHZ (3. ročník) : Elektrotechnické normy předpisy (rozšiřující učivo) 

CHZ (3. ročník) : Opakování učiva k závěrečné zkoušce 

 průřezová témata 

 ČŽP 

  

Rozdělení a princip činnosti měřicích 

přístrojů 

 

28 

 

výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● ovládá metody měření běžně užívané 

v dílenské nebo laboratorní praxi při 

diagnostice elektrických obvodů, volí 

vhodnou měřicí metodu, sestavuje měřicí 

obvody 

 

Základní pravidla techniky měření 

Volba měřící metody a přístrojů 

Volba měřicího přístroje a jeho rozsah 

Konstanta a citlivost přístroje 

Změna rozsahu přístroje 
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● určuje rozměr chyby měření v závislosti na 

způsobu měření 

● měří elektrické veličiny a jejich 

změny     na elektrotechnických     prvcích 

(charakterizovaných jako pasivní nebo 

aktivní dvojpóly a čtyřpóly) 

● ovládá metody měření běžně užívané 

v dílenské nebo laboratorní praxi při 

diagnostice elektrických obvodů, volí 

vhodnou měřicí metodu, sestavuje měřicí 

obvody 

● odečítá a vyhodnocuje údaje z měřicích 

přístrojů, správně interpretuje naměřené 

výsledky 

● určuje rozměr chyby měření v závislosti na 

způsobu měření 

● zná vlastnosti běžných druhů měřicích 

přístrojů 

● volí k měřením odpovídající měřicí přístroje 

v závislosti na metodě a charakteru měření 

● ověřuje a kontroluje správnou činnost 

měřicích přístrojů 

● měří funkční parametry na digitálních 

integrovaných obvodů v závislosti na 

realizovaných logických funkcích 

● kontroluje měřením správnou funkci 

obvodů a zařízení v oblasti digitální a 

mikroprocesorové techniky 

 

Přetížitelnost měřicího přístroje 

Elektronické měřicí přístroje 

- analogové měřicí přístroje 

- digitální měřicí přístroje 

- osciloskopy a měřicí generátory 

- ostatní měřicí přístroje, (registrační, 

speciální) 

- měřicí převodníky (transformátory),  

snímače neelektrických veličin 

 

přesahy 

 Do: 

FYZ (2. ročník) : Elektrický obvod 

FYZ (2. ročník) : Magnetické pole 

FYZ (2. ročník) : Střídavý proud 

FYZ (2. ročník) : Vlnění a optika 

FYZ (2. ročník) : Stavba atomu 

EM (2. ročník) : Bezpečnost práce 

EM (2. ročník) : Elektrická měření - teoretická příprava 

EL (2. ročník) : Části elektronických zařízení a přístrojů 

EL (2. ročník) : Základní části elektronických zařízení a přístrojů 

ELS (2. ročník) : BOZP 

ELS (2. ročník) : Rozdělení elektrických strojů 

ELS (2. ročník) : Transformátory 

ELS (2. ročník) : Asynchronní stroje 

UEE (2. ročník) : Osvětlovací technika a její řízení 

UEE (2. ročník) : Stejnosměrné zdroje 

UEE (2. ročník) : Elektrické teplo v domácnostech a průmyslu 

OVY (2. ročník) : Bezpečnost práce, seznámení s pracovištěm 

OVY (2. ročník) : Měření a měřicí přístroje 
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OVY (2. ročník) : Elektrické stroje a přístroje 

OVY (2. ročník) : Chladicí technika 

Z: 

EM (2. ročník) : Bezpečnost práce 

EM (2. ročník) : Elektrická měření - teoretická příprava 

EL (2. ročník) : Části elektronických zařízení a přístrojů 

EL (2. ročník) : Základní části elektronických zařízení a přístrojů 

ELS (2. ročník) : Rozdělení elektrických strojů 

ELS (2. ročník) : Transformátory 

ELS (2. ročník) : Asynchronní stroje 

CHZ (2. ročník) : Řídící a automatické přístroje 

CHZ (2. ročník) : Hermetická chladicí zařízení 

UEE (2. ročník) : Stejnosměrné zdroje 

OVY (2. ročník) : Výkonové zkoušky 

OVY (2. ročník) : Použití speciálního nářadí v chladící technice 

OVY (2. ročník) : Chladící okruh s expanzní kapilárou 

OVY (2. ročník) : Měřící přístroje, měř. el. odnot 

OVY (2. ročník) : Měření a měřicí přístroje 

OVY (2. ročník) : Chladicí technika 

OVY (2. ročník) : Elektrické stroje a přístroje 

FYZ (2. ročník) : Elektrický obvod 

EM (3. ročník) : Bezpečnost práce 

CHZ (3. ročník) : Elektrotechnické normy předpisy (rozšiřující učivo) 

CHZ (3. ročník) : Opakování učiva k závěrečné zkoušce 

 průřezová témata 

 ČŽP 

ČSP 

  

Elektrická měření - teoretická příprava 

 

30 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● měří elektrické veličiny a jejich 

změny     na elektrotechnických     prvcích 

(charakterizovaných jako pasivní nebo 

aktivní dvojpóly a čtyřpóly) 

● ovládá metody měření běžně užívané 

v dílenské nebo laboratorní praxi při 

diagnostice elektrických obvodů, volí 

vhodnou měřicí metodu, sestavuje měřicí 

obvody 

● odečítá a vyhodnocuje údaje z měřicích 

přístrojů, správně interpretuje naměřené 

výsledky 

● určuje rozměr chyby měření v závislosti na 

způsobu měření 

● vlastními slovy definuje měření a význam 

základních pojmů, orientuje se v rozdělení 

měřicích přístrojů 

 

- Úvod, význam měření, rozdělení měřicích 

přístrojů (analogové a digitální

 měřicí přístroje) 

- Měřicí metody, chyby měření, cejchování 

měřicích přístrojů 

- Základní pojmy, vlastnosti a části měřicích 

přístrojů 

- Soustavy měřicích přístrojů a jejich užití 

- Měřicí převodníky (bočník, předřadník, MTP, 

MTN) 

- Měření napětí a proudu, současné měření 

napětí a proudu 

- Měření odporu rezistorů 

- Měření izolačních, přechodových a zemních 

odporů 

- Měření vlastností kondenzátorů 

- Měření indukčnosti cívek 
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● zná vlastnosti běžných druhů měřicích 

přístrojů 

● objasní používané metody měření, chyby 

při měření a zásady pro cejchování 

měřicích přístrojů 

● zdůvodní a uvede zásady při cejchování 

měřicích přístrojů 

● vysvětlí základní vlastnosti měřicích 

přístrojů a uvede jejich části 

● rozlišuje u měřicích přístrojů pojmy měřicí 

rozsah, konstanta, citlivost, třída přesnosti, 

rušivé vlivy 

● orientuje se v soustavách analogových 

měřicích přístrojů a zná jejich užití 

● uvede měřicí převodníky pro změnu 

rozsahu voltmetru a ampérmetru a jejich 

použití 

● má přehled o principech měřicích přístrojů, 

o jejich správném zapojování a praktickém 

používání 

● ovládá po teoretické stránce měřicí 

metody pro měření elektrických veličin dle 

probíraného učiva 

● zná vlastnosti běžných druhů měřicích 

přístrojů 

● ověřuje a kontroluje správnou činnost 

měřicích přístrojů 

● měří funkční parametry na digitálních 

integrovaných obvodů v závislosti na 

realizovaných logických funkcích 

● kontroluje měřením správnou funkci 

obvodů a zařízení v oblasti digitální a 

mikroprocesorové techniky 

 

- Měření elektrického výkonu 

- Měření kmitočtu a účiníku 

- Měření elektrické energie 
 

přesahy 

 Do: 

FYZ (2. ročník) : Elektrický obvod 

FYZ (2. ročník) : Magnetické pole 

FYZ (2. ročník) : Střídavý proud 

FYZ (2. ročník) : Vlnění a optika 

FYZ (2. ročník) : Stavba atomu 

EM (2. ročník) : Bezpečnost práce 

EM (2. ročník) : Rozdělení a princip činnosti měřicích přístrojů 

EL (2. ročník) : Části elektronických zařízení a přístrojů 

EL (2. ročník) : Základní části elektronických zařízení a přístrojů 

ELS (2. ročník) : BOZP 

ELS (2. ročník) : Rozdělení elektrických strojů 

ELS (2. ročník) : Transformátory 

ELS (2. ročník) : Asynchronní stroje 
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UEE (2. ročník) : Osvětlovací technika a její řízení 

UEE (2. ročník) : Stejnosměrné zdroje 

UEE (2. ročník) : Elektrické teplo v domácnostech a průmyslu 

OVY (2. ročník) : Bezpečnost práce, seznámení s pracovištěm 

OVY (2. ročník) : Měření a měřicí přístroje 

OVY (2. ročník) : Elektrické stroje a přístroje 

OVY (2. ročník) : Chladicí technika 

Z: 

EM (2. ročník) : Bezpečnost práce 

EM (2. ročník) : Rozdělení a princip činnosti měřicích přístrojů 

EL (2. ročník) : Části elektronických zařízení a přístrojů 

EL (2. ročník) : Základní části elektronických zařízení a přístrojů 

ELS (2. ročník) : Rozdělení elektrických strojů 

ELS (2. ročník) : Transformátory 

ELS (2. ročník) : Asynchronní stroje 

CHZ (2. ročník) : Chladivové kompresory 

CHZ (2. ročník) : Řídící a automatické přístroje 

CHZ (2. ročník) : Hermetická chladicí zařízení 

UEE (2. ročník) : Osvětlovací technika a její řízení 

OVY (2. ročník) : Chladící okruh s expanzní kapilárou 

OVY (2. ročník) : Měřící přístroje,měř. el. hodnot 

OVY (2. ročník) : Výtah z norem 

OVY (2. ročník) : Elektromontážní práce 

OVY (2. ročník) : Měření a měřicí přístroje 

OVY (2. ročník) : Chladicí technika 

OVY (2. ročník) : Elektrické stroje a přístroje 

FYZ (2. ročník) : Elektrický obvod 

EM (3. ročník) : Bezpečnost práce 

CHZ (3. ročník) : Elektrotechnické normy předpisy (rozšiřující učivo) 

CHZ (3. ročník) : Opakování učiva k závěrečné zkoušce 

 průřezová témata 

 ČŽP 

ČS

P 

IKT 

 

 

3. ročník - dotace: 1 1/2, povinný 
 
 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 
 

● mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání 
 

● s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizovat 

si poznámky 
 

● využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí 
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Kompetence k řešení problémů 
 

● spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení) 
 

● uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace 
 
 

Komunikativní kompetence 
 

● snažit se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii 
 

● zpracovávat běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty 
 
 

Personální a sociální kompetence 
 

● ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí 
 

● přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly 
 
 

Občanské kompetence a kulturní povědomí 
 

● jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu 
 

● uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost 

při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních 
 
 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 
 

● mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání; uvědomovat 

si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním 

podmínkám 
 
 

Matematické kompetence 
 

● číst různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.) 
 

● provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy 
 

● správně používat a převádět běžné jednotky 
 
 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat 

s informacemi 

● pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením 
 

● učit se používat nové aplikace 
 
 

Odborné kompetence 
 

Provádět elektrotechnická měření a vyhodnocovat naměřené výsledky 
 

● měřili elektrické veličiny a jejich změny v elektrických a elektronických obvodech a 

příslušných obvodových prvcích 
 

● volili nejvhodnější měřicí metodu pro měření na elektrotechnických a elektronických 

zařízeních a přístrojích 
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● vyhodnocovali naměřené hodnoty pro kontrolu a diagnostiku zařízení, odstraňování jejich 

závad, pro jejich uvádění do provozu, seřizování a provozní nastavení 
 
 

Číst technickou dokumentaci s porozuměním 
 

● rozuměli technickým schématům a využívali znázorněné vztahy při přípravě, plnění a 

následné kontrole pracovních úkonů 
 

● schematicky zobrazovali prvky a obvody elektrických a elektronických přístrojů a zařízení 
 
 

Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci 
 

● byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění 

nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout 
 

● chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků 

(i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i 

jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle 

příslušných norem 
 

● osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad 

ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeje apod.), 

rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění 

závad a možných rizik 
 

● znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

a požární prevence 
 

● znali systém péče státu o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uměli uplatňovat 

nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením 

zdraví v souvislosti s vykonáváním práce) 
 
 

Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb 
 

● dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti 

zavedeným na pracovišti 
 
 

Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje 
 

● nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem 

na životní prostředí 
 
 

Provádět diagnostické, montážní, opravárenské a údržbářské práce na elektrických a 

elektronických zařízeních a přístrojích 

● rozlišovali druhy elektrických strojů a přístrojů, na základě diagnostikovaných hodnot 

prováděli jejich opravy, včetně elektronických částí 
 

● řešili elektrické obvody v ustáleném stavu, navrhovali a realizovali odpovídající náhradní 

zapojení těchto obvodů či zařízení, volili vhodné součástky 
 

● zabezpečovali diferencovaně pracoviště před započetím práce na elektrickém zařízení 
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● zapojovali, diagnostikovali, opravovali a uváděli do provozu elektrické a elektronické části 

zařízení a přístrojů, které umožňují ovládání, řízení a činnost výkonových mechanismů a 

automatů 
 
 

Bezpečnost práce 

 

8 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● poskytne první pomoc při úrazu na 

pracovišti 

● uvede povinnosti pracovníka i 

zaměstnavatele v případě pracovního 

úrazu 

● ovládá metody měření běžně užívané 

v dílenské nebo laboratorní praxi při 

diagnostice elektrických obvodů, volí 

vhodnou měřicí metodu, sestavuje měřicí 

obvody 

 

Bezpečnost práce 

Nežádoucí účinky elektrické energie 

První pomoc při úrazu el. proudem 

Fyziologické působení el. energie na živý 

organismus 

 

přesahy 

 Do: 

EM (2. ročník) : Bezpečnost práce 

EM (2. ročník) : Rozdělení a princip činnosti měřicích přístrojů 

EM (2. ročník) : Elektrická měření - teoretická příprava 

EM (3. ročník) : Elektrická měření - teoretická příprava 

EL (3. ročník) : Základní části elektronických přístrojů a zařízení 

EL (3. ročník) : Elektronická zařízení a přístroje v digitálních technologiích 

CHZ (3. ročník) : Montáže sestav chladicích zařízení, nové montáže chladicích zařízení 

CHZ (3. ročník) : Elektrotechnické normy předpisy (rozšiřující učivo) 

Z: 

EM (3. ročník) : Elektrická měření - teoretická příprava 

EL (3. ročník) : Základní části elektronických přístrojů a zařízení 

EL (3. ročník) : Elektronická zařízení a přístroje v digitálních technologiích 

CHZ (3. ročník) : Montáže sestav chladicích zařízení, nové montáže chladicích zařízení 

CHZ (3. ročník) : Externí opravy chladicích zařízení 

CHZ (3. ročník) : Difuzní absorpční chladicí zařízení 

CHZ (3. ročník) : Závady a opravy absorpčních chladniček 

CHZ (3. ročník) : Speciální chladicí okruhy 

CHZ (3. ročník) : Elektrotechnické normy předpisy (rozšiřující učivo) 

CHZ (3. ročník) : Opakování učiva k závěrečné zkoušce 

OVY (3. ročník) : Bezpečnost práce a seznámení s pracovištěm 

OVY (3. ročník) : Kompresorový parní systém s expanzním ventilem 

OVY (3. ročník) : Klimatizační zařízení 

OVY (3. ročník) : Měření měřícími přístroji 

OVY (3. ročník) : Práce na el. zařízení 

OVY (3. ročník) : Procvičování dovedností 

OVY (3. ročník) : Bezpečnost práce a seznámení s pracovištěm 

OVY (3. ročník) : Měření měřícími přístroji 

OVY (3. ročník) : Cvičné panely 

OVY (3. ročník) : Chladicí technika 
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průřezová témata 

 ČŽP 

ČSP 

  

Elektrická měření - teoretická příprava 

 

22 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● měří elektrické veličiny a jejich 

změny     na elektrotechnických     prvcích 

(charakterizovaných jako pasivní nebo 

aktivní dvojpóly a čtyřpóly) 

● ovládá metody měření běžně užívané 

v dílenské nebo laboratorní praxi při 

diagnostice elektrických obvodů, volí 

vhodnou měřicí metodu, sestavuje měřicí 

obvody 

● odečítá a vyhodnocuje údaje z měřicích 

přístrojů, správně interpretuje naměřené 

výsledky 

● určuje rozměr chyby měření v závislosti na 

způsobu měření 

● poskytne první pomoc při úrazu na 

pracovišti 

● uvede povinnosti pracovníka i 

zaměstnavatele v případě pracovního 

úrazu 

● má přehled o měření charakteristik a 

parametrů základních elektronických prvků 

a orientuje se v jejich katalogových údajích 

● ovládá po teoretické stránce metody měření 

elektrických veličin dle probíraného učiva 

● orientuje se v měření charakteristik a 

parametrů elektrických strojů a má přehled 

o základních zkouškách elektrických strojů 

● objasní princip činnosti a použití klešťových 

měřicích přístrojů 

● uvede postup kontroly 1fázové i 3fázové 

zásuvky a ověření sledu fází 

● zná princip a užití analogového osciloskopu 

a je schopen odečítat příslušné hodnoty 

● orientuje se v parametrech digitálních 

integrovaných obvodů v závislosti na 

realizovaných logických funkcích a ve 

správné funkci obvodů a zařízení v oblasti 

digitální a mikroprocesorové techniky 

● měří       elektrické       veličiny       a       jejich 

změny     na     elektrotechnických     prvcích 

 

- Měření charakteristik a parametrů běžných 

elektronických obvodů a prvků 

- Měření charakteristik a parametrů 

elektrických strojů a přístrojů 

- Měření klešťovými měřicími přístroji 

- Kontrola 1fázové a 3fázové zásuvky, ověření 

sledu fází 

- Osciloskopy, měřicí generátory, ostatní 

měřicí přístroje 

- Digitální měření: 

- základní pojmy a metodické návody, 

hodinový kmitočet 

- logické integrované obvody, základní 

funkce, parametry a použití, rozšířené 

technologie 

- kombinační a sekvenční logické funkce, 

zobrazení výstupů 

- Zpracování naměřených hodnot: 

- základní pojmy a metodické návody 

- vizualizace výsledků, přehledné zobrazení 

- Snímače neelektrických veličin 
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(charakterizovaných jako pasivní nebo 

aktivní dvojpóly a čtyřpóly) 

● odečítá a vyhodnocuje údaje z měřicích 

přístrojů, správně interpretuje naměřené 

výsledky 

● určuje rozměr chyby měření v závislosti na 

způsobu měření 

● měří funkční parametry na digitálních 

integrovaných obvodech v závislosti 

na realizovaných logických funkcích 

● kontroluje měřením správnou funkci 

obvodů a zařízení v oblasti digitální a 

mikroprocesorové techniky 

● měří funkční parametry na digitálních 

integrovaných obvodech v závislosti 

na realizovaných logických funkcích 

● kontroluje měřením správnou funkci 

obvodů a zařízení v oblasti digitální a 

mikroprocesorové techniky 

 

 

přesahy 

 Do: 

EM (3. ročník) : Bezpečnost práce 

EL (3. ročník) : Základní části elektronických přístrojů a zařízení 

EL (3. ročník) : Elektronická zařízení a přístroje v digitálních technologiích 

CHZ (3. ročník) : Montáže sestav chladicích zařízení, nové montáže chladicích zařízení 

CHZ (3. ročník) : Elektrotechnické normy předpisy (rozšiřující učivo) 

CHZ (3. ročník) : Opakování učiva k závěrečné zkoušce 

Z: 

EM (3. ročník) : Bezpečnost práce 

EL (3. ročník) : Základní části elektronických přístrojů a zařízení 

EL (3. ročník) : Elektronická zařízení a přístroje v digitálních technologiích 

CHZ (3. ročník) : Montáže sestav chladicích zařízení, nové montáže chladicích zařízení 

CHZ (3. ročník) : Externí opravy chladicích zařízení 

CHZ (3. ročník) : Difuzní absorpční chladicí zařízení 

CHZ (3. ročník) : Závady a opravy absorpčních chladniček 

CHZ (3. ročník) : Speciální chladicí okruhy 

CHZ (3. ročník) : Elektrotechnické normy předpisy (rozšiřující učivo) 

CHZ (3. ročník) : Opakování učiva k závěrečné zkoušce 

OVY (3. ročník) : Bezpečnost práce a seznámení s pracovištěm 

OVY (3. ročník) : Měření měřícími přístroji 

OVY (3. ročník) : Práce na el. zařízení 

OVY (3. ročník) : Procvičování dovedností 

OVY (3. ročník) : Bezpečnost práce a seznámení s pracovištěm 

OVY (3. ročník) : Měření měřícími přístroji 

OVY (3. ročník) : Cvičné panely 

OVY (3. ročník) : Chladicí technika 

 průřezová témata 
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4.8.3. Elektronika 
 
 

Obsahový okruh poskytuje žákům potřebné znalosti o elektronických součástkových prvcích 

a jejich běžných obvodových zapojeních, o konstrukci a výrobě elektronických přístrojů a 

zařízení užívaných v průmyslové elektronice, spotřební elektronice a přenosové technice. 

Žák se seznámí s běžnými přístroji a zařízeními z oblasti slaboproudé elektrotechniky, 

včetně elektronických součástek a to jak pro analogovou, tak i digitální technologii. Žák si 

osvojí způsoby vyhledávání závad elektronických zařízení a přístrojů, jejich opravy, údržbu a 

oživování, včetně přípravných činností. Při práci používá technické výkresy a schémata. 
 

Dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygienu práce a ustanovení o požární 

ochraně. Obsahový okruh navazuje na učivo okruhů "elektrotechnika" a "elektrická měření " a 

dále toto učivo rozvíjí. 
 

Pojetí vyučovacího předmětu 
 

a) Obecný cíl vyučovacího předmětu 
 

Obsahový okruh poskytuje žákům potřebné znalosti o elektronických součástkových prvcích 

a jejich 
 

běžných obvodových zapojeních, o konstrukci a výrobě elektronických přístrojů a zařízení 

užívaných 
 

v průmyslové elektronice, spotřební elektronice a přenosové technice. Žák se seznámí s 

běžnými 
 

přístroji a zařízeními z oblasti slaboproudé elektrotechniky, včetně elektronických součástek a 

to jak pro 
 

analogovou, tak i digitální technologii. Žák si osvojí způsoby vyhledávání závad elektronických 

zařízení 
 

a přístrojů, jejich opravy, údržbu a oživování, včetně přípravných činností. Při práci používá 

technické 
 

výkresy a schémata. 
 

Dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygienu práce a ustanovení o požární 

ochraně. 
 

Obsahový okruh navazuje na učivo okruhů "elektrotechnika" a "elektrická měření " a dále toto 

učivo 
 

rozvíjí. 
 

b) Charakteristika učiva 
 

Učivo vyučovacího předmětu navazuje na znalosti předmětu Základy elektrotechniky a 

Technická 
 

dokumentace. Tématické celky jsou řazeny za sebou podle zásady přiměřenosti, stupně 

obtížnosti a 
 

logického sledu. Seznamuje žáky se základními vlastnostmi elektronických součástek a 

integrovanými 
 

obvody a s jejich využitím. 
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Poskytuje žákům vědomosti o elektronických zařízeních. Seznamuje žáky se základními 

elektronickými 
 

obvody jako napájecími zdroji, zesilovači, generátory, impulsovými obvody, výkonovou 

elektronikou, s 
 

telekomunikační a radiokomunikační elektronikou a se sdělovací technikou. Předpokládá se 

návaznost 
 

na ostatní vyučovací předměty jako např. elektrická měření a automatizační technika. Učivo 

v tomto 
 

předmětu poskytne absolventům oboru elektrotechnika přehled v oblasti všeobecné 

elektroniky. 
 

c) Směřování výuky v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

Výuka směřuje k tomu, aby žáci: 

- vytvořili si obecné představy o charakteristických vlastnostech elektronických obvodů, 

- pochopili nutnost celoživotního vzdělávání, 

- dodržovali zásady a předpisy BOZP, 
 

- byli schopni se kriticky dívat na výsledky své vlastní práce. 

d) Výukové strategie (pojetí výuky) 

V daném předmětu jsou používány běžné výukové metody jako výklad, práce s odbornou 

literaturou, 
 

katalogy elektronických součástek apod. Vhodným doplňkem výuky jsou různé prezentační a 

simulační 
 

ukázky prostřednictvím výpočetní techniky i odborné exkurze. Jsou používány i metody 

problémové 
 

práce kombinované s klasickými výukovými postupy. 
 

e) Hodnocení výsledků žákůKritéria hodnocení se řídí školním klasifikačním řádem. Dovednosti 

a znalosti žáků budou ověřovány 
 

formou testování, písemné práce (vždy za daný tématický celek) a individuálního zkoušení. 
 
 

Učební plán předmětu 
 

Ročník 

 

II 

 

III 

 Dotace 

 

1 

 

2 

 Povinnost 
(skupina) 

 

 
povinný 
 

 
povinný 
 

Dotace 

skupiny 

 

  

 
 

2. ročník - dotace: 1, povinný 
 
 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 
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● mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání 
 
 

Kompetence k řešení problémů 
 

● volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro 

splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve 
 
 

Komunikativní kompetence 
 

● formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově 

správně 
 
 

Personální a sociální kompetence 
 

● stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace 

a životních podmínek 
 
 

Občanské kompetence a kulturní povědomí 
 

● dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika), 

vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci 
 
 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 
 

● mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání; uvědomovat 

si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním 

podmínkám 
 
 

Matematické kompetence 
 

● číst různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.) 
 
 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat 

s informacemi 

● pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, 

elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních 

technologií 
 

● získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet 
 
 

Odborné kompetence 
 

Číst technickou dokumentaci s porozuměním 
 

● schematicky zobrazovali prvky a obvody elektrických a elektronických přístrojů a zařízení 
 
 

Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci 
 

● chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků 

(i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i 

jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle 

příslušných norem 
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● znali systém péče státu o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uměli uplatňovat 

nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením 

zdraví v souvislosti s vykonáváním práce) 
 
 

Provádět diagnostické, montážní, opravárenské a údržbářské práce na elektrických a 

elektronických zařízeních a přístrojích 

● řešili elektrické obvody v ustáleném stavu, navrhovali a realizovali odpovídající náhradní 

zapojení těchto obvodů či zařízení, volili vhodné součástky 
 
 

Části elektronických zařízení a přístrojů 

 

13 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● zná běžné elektronické součástky, pasivní 

prvky, aktivní prvky i integrované obvody 

a umí popsat jejich funkci a základní 

pracovní charakteristiky, rozumí způsobu 

jejich označování a má přehled o jejich 

typickém využití 

● vyhledává a zjišťuje charakteristické údaje 

v katalozích elektronických součástek a 

elektrotechnických prvků 

 

- základní prvky elektronických obvodů 

a elektrotechnické součástky,

 včetně prvků užívaných ve frekvenčně 

závislých elektronických obvodech, 

- polovodičové součástky a typická zapojení 

pro různá frekvenční zařízení 

- integrované obvody, funkce některých 

typických obvodů základy teorie polovodičů 

stavba atomu, vznik iontu 

valenční elektrony, volné elektrony, 

vlastní vodivost, 

Shockleyho model, 

donory akceptory,polovodičové součástky a 

diody elektronické zesilovače 

generace páru elektron díra 

rekombinace 

 přesahy 

 Do: 

FYZ (2. ročník) : Elektrický obvod 

FYZ (2. ročník) : Magnetické pole 

FYZ (2. ročník) : Střídavý proud 

FYZ (2. ročník) : Vlnění a optika 

FYZ (2. ročník) : Stavba atomu 

EM (2. ročník) : Bezpečnost práce 

EM (2. ročník) : Rozdělení a princip činnosti měřicích přístrojů 

EM (2. ročník) : Elektrická měření - teoretická příprava 

EL (2. ročník) : Základní části elektronických zařízení a přístrojů 

ELS (2. ročník) : BOZP 

ELS (2. ročník) : Rozdělení elektrických strojů 

ELS (2. ročník) : Transformátory 

ELS (2. ročník) : Asynchronní stroje 

UEE (2. ročník) : Osvětlovací technika a její řízení 

UEE (2. ročník) : Stejnosměrné zdroje 

UEE (2. ročník) : Elektrické teplo v domácnostech a průmyslu 

OVY (2. ročník) : Bezpečnost práce, seznámení s pracovištěm 

OVY (2. ročník) : Měření a měřicí přístroje 
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OVY (2. ročník) : Elektrické stroje a přístroje 

OVY (2. ročník) : Chladicí technika 

Z: 

EM (2. ročník) : Bezpečnost práce 

EM (2. ročník) : Rozdělení a princip činnosti měřicích přístrojů 

EM (2. ročník) : Elektrická měření - teoretická příprava 

EL (2. ročník) : Základní části elektronických zařízení a přístrojů 

ELS (2. ročník) : BOZP 

ELS (2. ročník) : Rozdělení elektrických strojů 

ELS (2. ročník) : Transformátory 

ELS (2. ročník) : Asynchronní stroje 

CHZ (2. ročník) : Chladivové kompresory 

CHZ (2. ročník) : Řídící a automatické přístroje 

CHZ (2. ročník) : Hermetická chladicí zařízení 

UEE (2. ročník) : Osvětlovací technika a její řízení 

UEE (2. ročník) : Stejnosměrné zdroje 

UEE (2. ročník) : Elektrické teplo v domácnostech a průmyslu 

OVY (2. ročník) : Konstrukce a rozdělení kompresorů 

OVY (2. ročník) : Polohermetický a hermetický motorkompresor 

OVY (2. ročník) : Použití speciálního nářadí v chladící technice 

OVY (2. ročník) : Řídící přístroje 

OVY (2. ročník) : Montáž chladícího okruhu, vysoušení, plnění 

OVY (2. ročník) : Měření a měřicí přístroje 

OVY (2. ročník) : Chladicí technika 

OVY (2. ročník) : Elektrické stroje a přístroje 

M (2. ročník) : Stereometrie 

FYZ (2. ročník) : Elektrický obvod 

CHZ (3. ročník) : Elektrotechnické normy předpisy (rozšiřující učivo) 

CHZ (3. ročník) : Opakování učiva k závěrečné zkoušce 

 průřezová témata 

 ČŽP 

  

Základní části elektronických zařízení a 

přístrojů 

 

20 

 

výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● sestavuje a zapojuje podle dokumentace 

obvody s elektronickými součástkami 

● dodržuje při práci technologickou kázeň 

● znázorňuje schematicky a vysvětluje funkci 

elektronických síťových zdrojů 

● znázorňuje schematicky a vysvětluje funkci 

běžných elektronických zesilovačů 

● znázorňuje schématicky a vysvětluje funkci 

oscilátoru 

 

- síťové napáječe, usměrňovače a 

stabilizátory 

- elektronické zesilovače pro běžná 

frekvenční pásma 

- oscilátory, poruchová místa, přechod 

PN difuzní proud 

difuzní napětí 

prostorový náboj 

propustnost přechodu 

závěrná polarizace 

prahové napětí diody 

závěrné napětí diody 
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 usměrňovací obvody 

 přesahy 

 Do: 

FYZ (2. ročník) : Elektrický obvod 

FYZ (2. ročník) : Magnetické pole 

FYZ (2. ročník) : Střídavý proud 

FYZ (2. ročník) : Vlnění a optika 

FYZ (2. ročník) : Stavba atomu 

EM (2. ročník) : Bezpečnost práce 

EM (2. ročník) : Rozdělení a princip činnosti měřicích přístrojů 

EM (2. ročník) : Elektrická měření - teoretická příprava 

EL (2. ročník) : Části elektronických zařízení a přístrojů 

ELS (2. ročník) : BOZP 

ELS (2. ročník) : Rozdělení elektrických strojů 

ELS (2. ročník) : Transformátory 

ELS (2. ročník) : Asynchronní stroje 

CHZ (2. ročník) : Řídící a automatické přístroje 

UEE (2. ročník) : Osvětlovací technika a její řízení 

UEE (2. ročník) : Stejnosměrné zdroje 

UEE (2. ročník) : Elektrické teplo v domácnostech a průmyslu 

OVY (2. ročník) : Bezpečnost práce, seznámení s pracovištěm 

OVY (2. ročník) : Měření a měřicí přístroje 

OVY (2. ročník) : Elektrické stroje a přístroje 

OVY (2. ročník) : Chladicí technika 

Z: 

EM (2. ročník) : Bezpečnost práce 

EM (2. ročník) : Rozdělení a princip činnosti měřicích přístrojů 

EM (2. ročník) : Elektrická měření - teoretická příprava 

EL (2. ročník) : Části elektronických zařízení a přístrojů 

ELS (2. ročník) : BOZP 

ELS (2. ročník) : Rozdělení elektrických strojů 

ELS (2. ročník) : Transformátory 

ELS (2. ročník) : Asynchronní stroje 

CHZ (2. ročník) : Chladivové kompresory 

CHZ (2. ročník) : Řídící a automatické přístroje 

CHZ (2. ročník) : Hermetická chladicí zařízení 

UEE (2. ročník) : Osvětlovací technika a její řízení 

UEE (2. ročník) : Stejnosměrné zdroje 

UEE (2. ročník) : Elektrické teplo v domácnostech a průmyslu 

OVY (2. ročník) : Konstrukce a rozdělení kompresorů 

OVY (2. ročník) : Výkonové zkoušky 

OVY (2. ročník) : Použití speciálního nářadí v chladící technice 

OVY (2. ročník) : Odsávání chladiva, bezpečnostní opatření 

OVY (2. ročník) : Řídící přístroje 

OVY (2. ročník) : Měření a měřicí přístroje 

OVY (2. ročník) : Chladicí technika 

OVY (2. ročník) : Elektrické stroje a přístroje 

FYZ (2. ročník) : Elektrický obvod 
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CHZ (3. ročník) : Elektrotechnické normy předpisy (rozšiřující učivo) 

CHZ (3. ročník) : Opakování učiva k závěrečné zkoušce 

 průřezová témata 

 ČSP 

IKT 

  

3. ročník - dotace: 2, povinný 
 
 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 
 

● mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání 
 
 

Kompetence k řešení problémů 
 

● volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro 

splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve 
 
 

Komunikativní kompetence 
 

● vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i 

psaných a vhodně se prezentovat 
 
 

Personální a sociální kompetence 
 

● posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a 

chování v různých situacích 
 
 

Občanské kompetence a kulturní povědomí 
 

● jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu 
 
 

Matematické kompetence 
 

● číst různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.) 
 

● správně používat a převádět běžné jednotky 
 
 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat 

s informacemi 

● pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením 
 
 

Odborné kompetence 
 

Číst technickou dokumentaci s porozuměním 
 

● schematicky zobrazovali prvky a obvody elektrických a elektronických přístrojů a zařízení 
 
 

Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci 
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● byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění 

nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout 
 

● chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků 

(i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i 

jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle 

příslušných norem 
 
 

Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb 
 

● chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku 
 
 

Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje 
 

● znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské 

ohodnocení 
 
 

Provádět diagnostické, montážní, opravárenské a údržbářské práce na elektrických a 

elektronických zařízeních a přístrojích 

● rozlišovali druhy elektrických strojů a přístrojů, na základě diagnostikovaných hodnot 

prováděli jejich opravy, včetně elektronických částí 
 

● řešili elektrické obvody v ustáleném stavu, navrhovali a realizovali odpovídající náhradní 

zapojení těchto obvodů či zařízení, volili vhodné součástky 
 
 

Základní části elektronických přístrojů a 

zařízení 

 

30 

 

výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● dodržuje při práci technologickou kázeň 

● Znázorňuje schématicky a vysvětluje funkci 

modulátorů, směšovačů a demodulátorů 

● Znázorňuje schématicky a vysvětluje funkci 

impulsových obvodů 

● Znázorňuje schématicky a vysvětluje funkci 

optoelektronických prvků 

● Znázorňuje schématicky a vysvětluje funkci 

obvodů s tyristory a triaky 

● Popíše vznik a šíření elektromagnetických 

vln a druhy antén 

● Popíše princip mikrofonu, reproduktoru a 

záznamu zvuku 

● Rozumí blokovému schématu 

rozhlasového vysílače a přijímače 

● Rozumí blokovému schématu televizního 

vysílače a přijímače 

● Zná princip přenosu telekomunikačního 

zařízení 

● Popíše principy snímačů 
 

- směšovače, modulátory a demodulátory 

- druhy, zapojení 

- impulsové obvody 

- impuls 

- tvarovací obvody 

- dioda a tranzistor jako spínač 

- klopné obvody 

- optoelektronika 

- prvky 

- výkonová elektronika 

- neřízené a řízené spínače, 

usměrňovače, střídač 

- elektronické signály a způsoby úpravy 

signálů pro přenos a zpracování, - koncová 

zařízení elektrických přístrojů : 

- vznik a šíření elektromagnetických vln, 

antény 

- elektroakustika, mikrofony, 

reproduktory, záznam zvuku 

- rozhlasové vysílače a přijímače 
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 - televizní technika : tv signál, normy, 

vysílač, přijímač, 

- přenosová technika 

- snímače a převodníky signálů 

 přesahy 

 Do: 

IKT (3. ročník) : Další aplikační programy 

EM (3. ročník) : Bezpečnost práce 

EM (3. ročník) : Elektrická měření - teoretická příprava 

EL (3. ročník) : Elektronická zařízení a přístroje v digitálních technologiích 

CHZ (3. ročník) : Montáže sestav chladicích zařízení, nové montáže chladicích zařízení 

CHZ (3. ročník) : Externí opravy chladicích zařízení 

CHZ (3. ročník) : Závady a opravy absorpčních chladniček 

CHZ (3. ročník) : Stroje a zařízení pro chlazení a zmrazování 

CHZ (3. ročník) : Elektrotechnické normy předpisy (rozšiřující učivo) 

Z: 

EM (3. ročník) : Bezpečnost práce 

EM (3. ročník) : Elektrická měření - teoretická příprava 

EL (3. ročník) : Elektronická zařízení a přístroje v digitálních technologiích 

CHZ (3. ročník) : Externí opravy chladicích zařízení 

CHZ (3. ročník) : Difuzní absorpční chladicí zařízení 

CHZ (3. ročník) : Závady a opravy absorpčních chladniček 

CHZ (3. ročník) : Speciální chladicí okruhy 

CHZ (3. ročník) : Elektrotechnické normy předpisy (rozšiřující učivo) 

CHZ (3. ročník) : Opakování učiva k závěrečné zkoušce 

OVY (3. ročník) : Kompresorový parní systém s expanzním ventilem 

OVY (3. ročník) : Opakování tematických celků 

OVY (3. ročník) : Měření měřícími přístroji 

OVY (3. ročník) : Cvičné panely 

OVY (3. ročník) : Chladicí technika 
 průřezová témata 

 ČSP 

  

Elektronická zařízení a přístroje v 

digitálnních technologiích 

 

30 

 

výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● kompletuje a oživuje sestavené části 

elektronických funkčních celků či desek 

● popisuje s porozuměním činnost 

elektrického funkčního celku nebo bloku 

znázorněného na schématu zapojení 

● propojuje jednotlivé elektronické prvky, 

osazuje a pájí součástky na plošný spoj 

● zjišťuje a vyhledává podle technické 

dokumentace závady elektronických 

funkčních celků či desek 

 

- úvod do digitální elektroniky, číselné 

soustavy, kódy, realizace základních 

logických funkcí, multiplexory 

- sekvenční logické funkce, klopné obvody, 

registry, čítače, paměti, mikroprocesory a 

podpůrné obvody 

- způsoby připojení na sběrnice, adresace, 

signál přerušení 

charakteristika termistoru, 

nizkofrekvenční zesilovače, 

stabilizace napětí, integrované obvody 
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● instaluje, demontuje a vyměňuje součástky 

a elektronické prvky 

● zná základní logické obvody, jejich 

pravdivostní tabulky a dokáže popsat 

princip realizace logických operací v 

elektronice 

● umí popsat princip činnosti A/D a D/A 

převodníků 

● zapojuje elektronické logické obvody, 

včetně sekvenčních, realizuje samostatně 

jednoduché funkce pomocí hradel 

● zná princip přenosu digitálních signálů, 

dokáže vysvětlit způsoby přenosu signálů 

po sběrnicích a způsoby adresace zařízení 

 

analogové obvody 

digitální integrované obvody 

důležitá zapojení usměrňovačů 

součástky užívané v logických obvodech 

běžné číslicové obvody 

 

přesahy 

 Do: 

IKT (3. ročník) : Další aplikační programy 

EM (3. ročník) : Bezpečnost práce 

EM (3. ročník) : Elektrická měření - teoretická příprava 

EL (3. ročník) : Základní části elektronických přístrojů a zařízení 

CHZ (3. ročník) : Montáže sestav chladicích zařízení, nové montáže chladicích zařízení 

CHZ (3. ročník) : Externí opravy chladicích zařízení 

CHZ (3. ročník) : Difuzní absorpční chladicí zařízení 

CHZ (3. ročník) : Závady a opravy absorpčních chladniček 

CHZ (3. ročník) : Speciální chladicí okruhy 

CHZ (3. ročník) : Stroje a zařízení pro chlazení a zmrazování 

CHZ (3. ročník) : Elektrotechnické normy předpisy (rozšiřující učivo) 

CHZ (3. ročník) : Opakování učiva k závěrečné zkoušce 

Z: 

EM (3. ročník) : Bezpečnost práce 

EM (3. ročník) : Elektrická měření - teoretická příprava 

EL (3. ročník) : Základní části elektronických přístrojů a zařízení 

CHZ (3. ročník) : Externí opravy chladicích zařízení 

CHZ (3. ročník) : Difuzní absorpční chladicí zařízení 

CHZ (3. ročník) : Závady a opravy absorpčních chladniček 

CHZ (3. ročník) : Speciální chladicí okruhy 

CHZ (3. ročník) : Elektrotechnické normy předpisy (rozšiřující učivo) 

CHZ (3. ročník) : Opakování učiva k závěrečné zkoušce 

OVY (3. ročník) : Měření měřícími přístroji 

OVY (3. ročník) : Cvičné panely 

OVY (3. ročník) : Chladicí technika 
 průřezová témata 

 IKT 
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4.8.4. Elektrické stroje a přístroje 
 
 

Obsahový okruh poskytuje žákům potřebné znalosti o konstrukci elektrotechnických zařízení 

užívaných pro různá zařízení, stroje a přístroje. Žák si osvojí dovednosti a návyky nezbytné pro 

výkon povolání elektromechanika se širokým odborným elektrotechnickým základem. 
 

Získá přehled o elektrotechnických zařízeních a rozumí funkčním principům při ovládání a řízení 

činnosti běžných elektromechanických zařízení. Absolvent provádí montážní a servisní práce 

na elektromechanických a elektronických zařízeních, včetně příslušných přípravných činností. 

Opravuje elektrická a kombinovaná elektrotechnická zařízení a mechanismy. Orientuje se 

v běžné servisní technické dokumentaci a používá technickou dokumentaci při výrobě, 

montážích, revizích a opravách zařízení. Dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, hygienu práce a ustanovení o požární ochraně. 
 

Obsahový okruh navazuje na učivo okruhu elektrotechnika a dále ho rozvíjí. 

Pojetí vyučovacího předmětu 

a) Obecný cíl vyučovacího předmětu 
 

Vyučovací předmět Elektrické stroje a přístroje poskytuje žákům potřebné vědomosti a 

dovednosti o 
 

různých elektrických strojích, přístrojích a zařízeních používaných v silnoproudé 

elektrotechnice. Výuka 
 

v tomto předmětu navazuje na učivo základů elektrotechniky, dále ho rozvíjí a prohlubuje v 

oblasti 
 

konstrukcí a praktického využití elektrických strojů a přístrojů. Tím vytváří nezbytné 

předpoklady pro 
 

výuku profilujících odborných předmětů. 

b) Charakteristika učiva 

Význam předmětu pro žáky spočívá zejména v poznání základních funkčních principů 

elektrických 
 

strojů a přístrojů a v získání celkového přehledu o jejich konstrukci, rozdělení, uspořádání, 

ovládání 
 

a užití v praxi. Současně získávají žáci schopnosti kreslit méně složitá schémata vnitřního a 

vnějšího 
 

zapojení obvodů elektrických zařízení, strojů a přístrojů včetně pomocných obvodů pro 

ovládání, řízení 
 

a signalizaci, číst a používat výkresy a schémata při výrobě, montáži, instalaci a opravách 

elektrických 
 

zařízení. 
 

c) Směřování výuky v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

Výuka předmětu směřuje k tomu, aby žáci: 

- formulovali své myšlenky srozumitelně a souvisle, ovládali přesné vyjadřování a správně 

používali 
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odbornou elektrotechnickou terminologii, 
 

- byli schopni pracovat s odbornou literaturou, využívali různé informační zdroje včetně 

zkušeností 
 

svých i jiných lidí, 
 

- uměli efektivně vyhledávat a vyhodnocovat informace získané z různých zdrojů (grafů, 

diagramů, 
 

schémat, technických tabulek a internetu), 
 

- dovedli využívat získaných technických vědomostí a dovedností při řešení běžných 

elektrotechnických 
 

problémů, 
 

- měli odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a uvědomovali si význam nutnosti 

celoživotního 
 

učení, 
 

- měli pozitivní vztah ke vzdělávání a byli připraven přizpůsobit se měnícím pracovním 

podmínkám, 
 

- sledovali technický pokrok a přenášeli jeho výsledky do praxe, 
 

- pracovali svědomitě a pečlivě, snažili se dosahovat co nejlepších výsledků, odpovědně plnili 

svěřené 
 

úkoly, 
 

- chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku, 
 

- jednali v souladu s etickými normami a pravidly společenského chování, přijímali odpovědnost 

za svá 
 

rozhodnutí a jednání, 
 

- chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků. 

d) Strategie výuky (pojetí výuky) 

Předmět se vyučuje ve 2. ročníku a je v něm kladen důraz na logické porozumění probíraného 

učiva, 
 

které na sebe navazuje tak, aby žáci postupně získali ucelený přehled znalostí a dovedností 

v oblasti 
 

elektrických strojů a přístrojů. 
 

Při probírání nového učiva je obvykle volena metoda výkladu nebo řízeného rozhovoru spojená 

s 
 

názorným vyučováním pomocí didaktické techniky a vhodných učebních pomůcek. Při výuce 

jsou 
 

využívány názorné pomůcky, firemních katalogy, odborná literatura a časopisy. Záměrem 

předmětu 
 

je motivovat žáky v průběhu výuky v souladu s charakterem probíraného učiva a do výuky 

aktuálně 
 

zařazovat nejnovějších vědecké poznatky v oblasti elektrických strojů a přístrojů. 
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e) Hodnocení výsledků žáků 
 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků je prováděno v souladu s klasifikačním řádem, který je 

součástí 
 

školního řádu. Žáci jsou hodnoceni na základě písemného zkoušení formou písemných prací 

nebo 
 

kontrolních testů za daný tematický celek, kterými se prověří úroveň osvojení výsledků 

vzdělávání žáků 
 

a jejich schopnost samostatného logického myšlení a dále ústním zkoušením, které ověří 

schopnosti 
 

jejich technického projevu a jistoty vyjadřování mluveným slovem. Součástí ústního zkoušení je 
 

zařazení sebehodnocení žáků a hodnocení zkoušeného ostatními. Doplňující složkou 

hodnocení v 
 

předmětu je aktivita žáků v průběhu výuky, úroveň vedení vlastních zápisů, vyhledání a 

zpracování 
 

materiálů pomoci internetu. Při pololetní klasifikaci bude zohledněn celkový přístup žáka k 

vyučovacímu 
 

procesu a k plnění studijních povinností. Důraz je kladen na to, aby hodnocení žáků mělo 

motivační 
 

charakter, obsahovalo možnosti sebehodnocení a sebeposuzování. 
 
 

Učební plán předmětu 
 

Ročník 

 

II 

 

III 

 Dotace 

 

1 

 

1 

 Povinnost 
(skupina) 

 

 
povinný 
 

 
povinný 
 

Dotace 

skupiny 

 

  

 
 

2. ročník - dotace: 1, povinný 
 
 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 
 

● mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání 
 

● s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizovat 

si poznámky 
 

● využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí 
 
 

Kompetence k řešení problémů 
 

● porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení 

problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit 

správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky 
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● spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení) 
 

● uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace 
 

● volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro 

splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve 
 
 

Komunikativní kompetence 
 

● formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově 

správně 
 

● účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje 
 

● vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i 

psaných a vhodně se prezentovat 
 

● zpracovávat běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty 
 
 

Personální a sociální kompetence 
 

● adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností 

je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické záležitosti, být finančně 

gramotní 
 

● posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a 

chování v různých situacích 
 
 

Občanské kompetence a kulturní povědomí 
 

● dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika), 

vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci 
 

● jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu 
 
 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 
 

● mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání; uvědomovat 

si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním 

podmínkám 
 

● rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických, 

administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání; dokázat 

vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí, 

svými předpoklady a dalšími možnostmi 
 
 

Matematické kompetence 
 

● aplikovat matematické postupy při řešení praktických úkolů v běžných situacích 
 

● aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i prostoru 
 

● číst různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.) 
 

Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Vyšší odborná škola, střední Strana 264 z 418 

odborná škola a střední odborné učiliště, IČ: 60884690. 
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných 

autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody. 



ŠVP - Elektromechanik pro zařízení a přístroje 
 
 
 
 
 

● nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je popsat a využít 

pro dané řešení 
 

● používat pojmy kvantifikujícího charakteru 
 

● provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy 
 

● správně používat a převádět běžné jednotky 
 
 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat 

s informacemi 

● komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace 
 

● pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením 
 

● pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, 

elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních 

technologií 
 

● pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních 

technologií 
 

● učit se používat nové aplikace 
 

● uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a 

kriticky přistupovat k získaných informacím, být mediálně gramotní 
 

● získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet 
 
 

Odborné kompetence 
 

Provádět elektrotechnická měření a vyhodnocovat naměřené výsledky 
 

● volili nejvhodnější měřicí metodu pro měření na elektrotechnických a elektronických 

zařízeních a přístrojích 
 
 

Číst technickou dokumentaci s porozuměním 
 

● rozuměli různým způsobům technického zobrazování 
 

● rozuměli technickým schématům a využívali znázorněné vztahy při přípravě, plnění a 

následné kontrole pracovních úkonů 
 

● schematicky zobrazovali prvky a obvody elektrických a elektronických přístrojů a zařízení 
 

● znali různé druhy technické a elektrotechnické dokumentace, rozuměli této dokumentaci, tj. 

rozuměli údajům na elektrotechnických a strojírenských výkresech 
 
 

Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci 
 

● byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění 

nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout 
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● chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků 

(i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i 

jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle 

příslušných norem 
 

● osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad 

ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeje apod.), 

rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění 

závad a možných rizik 
 

● znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

a požární prevence 
 

● znali systém péče státu o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uměli uplatňovat 

nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením 

zdraví v souvislosti s vykonáváním práce) 
 
 

Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb 
 

● dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, 

zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana) 
 

● dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti 

zavedeným na pracovišti 
 

● chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku 
 
 

Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje 

● efektivně hospodařili se svými finančními prostředky 
 

● nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem 

na životní prostředí 
 

● znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské 

ohodnocení 
 

● zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) 

možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady 
 
 

Provádět diagnostické, montážní, opravárenské a údržbářské práce na elektrických a 

elektronických zařízeních a přístrojích 

● rozlišovali druhy elektrických strojů a přístrojů, na základě diagnostikovaných hodnot 

prováděli jejich opravy, včetně elektronických částí 
 
 

BOZP 

 

7 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a požární 

prevence 

 

- pracovněprávní problematika BOZP 

- bezpečnost technických zařízení 

bezpečnost elektrických předmětů 
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● při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a 

zařízení postupuje v souladu s předpisy a 

pracovními postupy 

● uvede příklady bezpečnostních rizik, event. 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci 

 

 

přesahy 

 Do: 

FYZ (2. ročník) : Elektrický obvod 

FYZ (2. ročník) : Magnetické pole 

FYZ (2. ročník) : Střídavý proud 

FYZ (2. ročník) : Vlnění a optika 

FYZ (2. ročník) : Stavba atomu 

EL (2. ročník) : Části elektronických zařízení a přístrojů 

EL (2. ročník) : Základní části elektronických zařízení a přístrojů 

ELS (2. ročník) : Rozdělení elektrických strojů 

ELS (2. ročník) : Transformátory 

ELS (2. ročník) : Asynchronní stroje 

CHZ (2. ročník) : Chladivové kompresory 

CHZ (2. ročník) : Kondenzátory 

CHZ (2. ročník) : Výparníky 

CHZ (2. ročník) : Řídící a automatické přístroje 

CHZ (2. ročník) : Způsoby přeplňování chladiv 

CHZ (2. ročník) : Hermetická chladicí zařízení 

UEE (2. ročník) : Osvětlovací technika a její řízení 

UEE (2. ročník) : Stejnosměrné zdroje 

UEE (2. ročník) : Elektrické teplo v domácnostech a průmyslu 

OVY (2. ročník) : Bezpečnost práce, seznámení s pracovištěm 

OVY (2. ročník) : Měření a měřicí přístroje 

OVY (2. ročník) : Elektrické stroje a přístroje 

OVY (2. ročník) : Chladicí technika 

Z: 

EM (2. ročník) : Bezpečnost práce 

EM (2. ročník) : Rozdělení a princip činnosti měřicích přístrojů 

EM (2. ročník) : Elektrická měření - teoretická příprava 

EL (2. ročník) : Části elektronických zařízení a přístrojů 

EL (2. ročník) : Základní části elektronických zařízení a přístrojů 

ELS (2. ročník) : Rozdělení elektrických strojů 

ELS (2. ročník) : Transformátory 

ELS (2. ročník) : Asynchronní stroje 

CHZ (2. ročník) : Chladivové kompresory 

CHZ (2. ročník) : Výparníky 

CHZ (2. ročník) : Hermetická chladicí zařízení 

UEE (2. ročník) : Osvětlovací technika a její řízení 

UEE (2. ročník) : Stejnosměrné zdroje 

UEE (2. ročník) : Elektrické teplo v domácnostech a průmyslu 

OVY (2. ročník) : Polohermetický a hermetický motorkompresor 

OVY (2. ročník) : Výtah z norem 

OVY (2. ročník) : Bezpečnost práce, seznámení s pracovištěm 
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OVY (2. ročník) : Měření a měřicí přístroje 

OVY (2. ročník) : Chladicí technika 

OVY (2. ročník) : Elektrické stroje a přístroje 

FYZ (2. ročník) : Elektrický obvod 

 průřezová témata 

 ČŽP 

  

Rozdělení elektrických strojů 

 

7 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● objasní rozdělení elektrických strojů, 

rozumí základním pojmům elektrických 

strojů 

● orientuje se v požadavcích a parametrech 

elektrických strojů 

 

- základní pojmy a názvosloví 

- rozdělení elektrických strojů 

- požadavky na vlastnosti zaručující 

bezpečnou a spolehlivou funkci 

- požadavky a parametry elektrických strojů 

(krytí, chlazení, izolace, tvary, značení 

svorek) 

vlastnosti motorů 

stupně ochrany motorů 

druhy provozu elektrických strojů 
 přesahy 

 Do: 

FYZ (2. ročník) : Elektrický obvod 

FYZ (2. ročník) : Magnetické pole 

FYZ (2. ročník) : Střídavý proud 

FYZ (2. ročník) : Vlnění a optika 

EM (2. ročník) : Bezpečnost práce 

EM (2. ročník) : Rozdělení a princip činnosti měřicích přístrojů 

EM (2. ročník) : Elektrická měření - teoretická příprava 

EL (2. ročník) : Části elektronických zařízení a přístrojů 

EL (2. ročník) : Základní části elektronických zařízení a přístrojů 

ELS (2. ročník) : BOZP 

ELS (2. ročník) : Transformátory 

ELS (2. ročník) : Asynchronní stroje 

CHZ (2. ročník) : Chladivové kompresory 

CHZ (2. ročník) : Řídící a automatické přístroje 

CHZ (2. ročník) : Hermetická chladicí zařízení 

UEE (2. ročník) : Osvětlovací technika a její řízení 

UEE (2. ročník) : Stejnosměrné zdroje 

UEE (2. ročník) : Elektrické teplo v domácnostech a průmyslu 

OVY (2. ročník) : Bezpečnost práce, seznámení s pracovištěm 

OVY (2. ročník) : Měření a měřicí přístroje 

OVY (2. ročník) : Elektrické stroje a přístroje 

OVY (2. ročník) : Chladicí technika 

Z: 

EM (2. ročník) : Bezpečnost práce 

EM (2. ročník) : Rozdělení a princip činnosti měřicích přístrojů 

EM (2. ročník) : Elektrická měření - teoretická příprava 
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EL (2. ročník) : Části elektronických zařízení a přístrojů 

EL (2. ročník) : Základní části elektronických zařízení a přístrojů 

ELS (2. ročník) : BOZP 

ELS (2. ročník) : Transformátory 

ELS (2. ročník) : Asynchronní stroje 

CHZ (2. ročník) : Chladivové kompresory 

UEE (2. ročník) : Stejnosměrné zdroje 

OVY (2. ročník) : Samostatná závěrečná práce 

OVY (2. ročník) : Elektrické stroje a přístroje 

FYZ (2. ročník) : Elektrický obvod 

 průřezová témata 

 ČSP 

  

Transformátory 

 

8 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● popíše konstrukci a vysvětlí princip činnosti 

transformátoru 

● objasní režimy chodu transformátoru, 

účinnost transformátoru, vysvětlí význam 

a podmínky paralelního chodu, graficky 

znázorní     a objasní     zapojení vinutí 

trojfázových transformátorů 

● uvede možnosti řízení napětí 

transformátoru, orientuje se v provedení a 

použití speciálních transformátorů 

● zná principy elektrických zapojení 

elektrických strojů 

● má znalosti o konstrukci běžných 

elektrických strojů, jejich zapojení a řízení, 

 

- transformátory, význam a použití, popis 

transformátoru a princip činnosti, indukované 

napětí a převod transformátoru 

- transformátor naprázdno, nakrátko a při 

zatížení, účinnost transformátoru 

- trojfázový transformátor, zapojení vinutí, 

paralelní chod a činnost, řízení napětí 

- z vláštní  

transformátor y (autotransformátory, měřicí, 

pecové a svařovací transformátory) převodní 

poměry napětí a proudu 

malé transformátory 
 

přesahy 

 Do: 

FYZ (2. ročník) : Elektrický obvod 

FYZ (2. ročník) : Magnetické pole 

FYZ (2. ročník) : Střídavý proud 

FYZ (2. ročník) : Vlnění a optika 

EM (2. ročník) : Bezpečnost práce 

EM (2. ročník) : Rozdělení a princip činnosti měřicích přístrojů 

EM (2. ročník) : Elektrická měření - teoretická příprava 

EL (2. ročník) : Části elektronických zařízení a přístrojů 

EL (2. ročník) : Základní části elektronických zařízení a přístrojů 

ELS (2. ročník) : BOZP 

ELS (2. ročník) : Rozdělení elektrických strojů 

ELS (2. ročník) : Asynchronní stroje 

CHZ (2. ročník) : Chladivové kompresory 

CHZ (2. ročník) : Řídící a automatické přístroje 

CHZ (2. ročník) : Hermetická chladicí zařízení 

UEE (2. ročník) : Osvětlovací technika a její řízení 
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UEE (2. ročník) : Stejnosměrné zdroje 

UEE (2. ročník) : Elektrické teplo v domácnostech a průmyslu 

OVY (2. ročník) : Bezpečnost práce, seznámení s pracovištěm 

OVY (2. ročník) : Měření a měřicí přístroje 

OVY (2. ročník) : Elektrické stroje a přístroje 

OVY (2. ročník) : Chladicí technika 

Z: 

EM (2. ročník) : Bezpečnost práce 

EM (2. ročník) : Rozdělení a princip činnosti měřicích přístrojů 

EM (2. ročník) : Elektrická měření - teoretická příprava 

EL (2. ročník) : Části elektronických zařízení a přístrojů 

EL (2. ročník) : Základní části elektronických zařízení a přístrojů 

ELS (2. ročník) : BOZP 

ELS (2. ročník) : Rozdělení elektrických strojů 

ELS (2. ročník) : Asynchronní stroje 

CHZ (2. ročník) : Chladivové kompresory 

CHZ (2. ročník) : Hermetická chladicí zařízení 

UEE (2. ročník) : Stejnosměrné zdroje 

OVY (2. ročník) : Elektrické stroje a přístroje 

FYZ (2. ročník) : Elektrický obvod 

 průřezová témata 

 IKT 

  

Asynchronní stroje 

 

7 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● zná principy elektrických zapojení 

elektrických strojů 

● vysvětlí princip činnosti asynchronního 

motoru, objasní jeho provedení, možnosti 

spouštění, řízení otáček a reverzaci 

chodu, graficky znázorní a objasní průběh 

momentové charakteristiky 

● objasní činnost jednofázových 

asynchronních motorů,     popíše jejich 

provedení, vlastnosti, spouštění a praktické 

použití, orientuje se v provedení a použití 

lineárního motoru 

● má znalosti o konstrukci běžných 

elektrických strojů, jejich zapojení a řízení, 

 

- točivé elektrické stroje, princip, rozdělení a 

provedení 

- význam asynchronních strojů, princip 

činnosti, vznik točivého magnetického pole 

- synchronní a asynchronní otáčky, skluz 

- rozdělení asynchronních motorů, 

konstrukce, vlastnosti a použití 

- spouštění, řízení otáček, reverzace, 

momentové charakteristika 

- jednofázové asynchronní motory, 

konstrukce, vlastnosti, spouštění a použití 

- lineární asynchronní motor 
 

přesahy 

 Do: 

FYZ (2. ročník) : Elektrický obvod 

FYZ (2. ročník) : Magnetické pole 

FYZ (2. ročník) : Střídavý proud 

FYZ (2. ročník) : Vlnění a optika 

FYZ (2. ročník) : Stavba atomu 

EM (2. ročník) : Bezpečnost práce 
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EM (2. ročník) : Rozdělení a princip činnosti měřicích přístrojů 

EM (2. ročník) : Elektrická měření - teoretická příprava 

EL (2. ročník) : Části elektronických zařízení a přístrojů 

EL (2. ročník) : Základní části elektronických zařízení a přístrojů 

ELS (2. ročník) : BOZP 

ELS (2. ročník) : Rozdělení elektrických strojů 

ELS (2. ročník) : Transformátory 

CHZ (2. ročník) : Chladivové kompresory 

CHZ (2. ročník) : Řídící a automatické přístroje 

CHZ (2. ročník) : Hermetická chladicí zařízení 

UEE (2. ročník) : Osvětlovací technika a její řízení 

UEE (2. ročník) : Stejnosměrné zdroje 

UEE (2. ročník) : Elektrické teplo v domácnostech a průmyslu 

OVY (2. ročník) : Bezpečnost práce, seznámení s pracovištěm 

OVY (2. ročník) : Měření a měřicí přístroje 

OVY (2. ročník) : Elektrické stroje a přístroje 

OVY (2. ročník) : Chladicí technika 

Z: 

EM (2. ročník) : Bezpečnost práce 

EM (2. ročník) : Rozdělení a princip činnosti měřicích přístrojů 

EM (2. ročník) : Elektrická měření - teoretická příprava 

EL (2. ročník) : Části elektronických zařízení a přístrojů 

EL (2. ročník) : Základní části elektronických zařízení a přístrojů 

ELS (2. ročník) : BOZP 

ELS (2. ročník) : Rozdělení elektrických strojů 

ELS (2. ročník) : Transformátory 

CHZ (2. ročník) : Chladivové kompresory 

UEE (2. ročník) : Stejnosměrné zdroje 

OVY (2. ročník) : Konstrukce a rozdělení kompresorů 

OVY (2. ročník) : Polohermetický a hermetický motorkompresor 

OVY (2. ročník) : Odsávání chladiva, bezpečnostní opatření 

OVY (2. ročník) : Montáž chladícího okruhu, vysoušení, plnění 

OVY (2. ročník) : Samostatná závěrečná práce 

OVY (2. ročník) : Schémata, značky, přístroje,-ap. 

OVY (2. ročník) : Elektrické stroje a přístroje 

FYZ (2. ročník) : Elektrický obvod 
 průřezová témata 

 ČŽP 

  

3. ročník - dotace: 1, povinný 
 
 

Synchronní stroje 

 

 

výsledky vzdělávání 
 

učivo 
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 - rozdělení, význam a konstrukce 

synchronních strojů 

- princip činnosti synchronního stroje 

- alternátory (konstrukce turboalternátorů a 

hydroalternátorů, paralelní chod alternátorů) 

- synchronní motory a jejich spouštění 

- synchronní kompenzátory 

- speciální synchronní stroje (krokový motor, 

selsyn) 

- 
  

Stejnosměrné stroje 

 

 

výsledky vzdělávání 
 

učivo 

  - rozdělení, význam a konstrukce 

stejnosměrných strojů 

- princip činnosti stejnosměrného motoru, 

točivý moment, otáčky kotvy 

- princip činnosti dynama, indukované napětí 

ve vinutí kotvy 

- komutace, činnost komutátoru, reakce kotvy 

- dynama (rozdělení, charakteristiky, použití), 

řízení napětí 

- motory (rozdělení, charakteristiky, 

použití), spouštění, řízení otáček 

- brzdění a reverzace motoru 
  

Komutátorové motory 

 

 

výsledky vzdělávání 
 

učivo 

  - význam a rozdělení komutátorových strojů 

na střídavý proud 

- jednofázové, význam, konstrukce a použití 

- trojfázové napájené do statoru a do rotoru, 

vlastnosti a použití 

  

Elektrické přístroje a zařízení 
 

 

výsledky vzdělávání 
 

učivo 
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- rozdělení elektrických přístrojů, základní 

pojmy a názvosloví 

- požadavky na vlastnosti zaručující 

bezpečnou a spolehlivou funkci 

- spínací přístroje (rozdělení, funkční části, 

podmínky dobrého vodivého styku, vznik a 

zhášení oblouku) 

- elektrické přístroje nízkého napětí, spínače 

nn, pojistky, jističe, chrániče 

- ochrany elektrických strojů 
 

- elektromagnety (rozdělení a použití), 

elektromagnetické stykače a relé 

- elektrické přístroje vn a vvn (rozdělení a 

použití), svodiče přepětí - bleskojistky 
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4.8.5. Technická dokumentace 
 
 

Pojetí předmětu 

Obecný cíl 

Učivo předmětu technická dokumentace rozvíjí u žáků technické myšlení a vytváří předpoklady pro 

ucelené chápání učiva ostatních odborných předmětů a odborného výcviku. Žáci se seznamují se 

způsoby technického zobrazování, poznávají jednotlivé strojní součásti, učí se techniku jejich 

zobrazování a popisování. Učí se číst strojnická, elektrotechnická a stavební schémata a graficky 

se vyjadřovat. Předmět vede žáky 

k přesné a svědomité práci a pomáhá vytvářet prostorovou představivost 

Cíl předmětu 

dorozumět se v technické praxi pomocí grafických zobrazovacích prostředků, orientovat se ve 

výkresech a schématech pro výrobu, montáž, instalaci opravy elektrotechnických zařízení 

Charakteristika učiva 
 

Učivo je uspořádáno tak, aby prohloubení prostorové představivosti a seznámením se základními 

normami dokázali žáci vypracovat i číst jednoduché technické výkresy Učivo poskytuje žákům 

vědomosti o technické normalizaci,zásadách technického zobrazování, kotování, tolerování a 

značení jakosti povrchu a kreslení prvků.ˇ 

Žáci získají představu o vztahu mezi skutečným tvarem součásti a jejich zobrazením 

naučí se kreslit náčrty a výkresy součástí, seznámí se se zásadami kreslení 

elektrotechnických schémat. Žáci se učí kreslit schémata dle norem a správného 

fikčního, estetického a racionálního provedení včetně možnosti realizace v tech. 

praxi 

Výsledky vzdělávání v oblasti citů, postojů preferencí a hodnot 
 

Výuka musí vytvořit předpoklady pro získání odborných vědomostí a dovedností 

které se dají využít v ostatních odborných předmětech a umožní rozvoj tech. myšlení 

Strategie výuky 

Výuka tematických celků je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické 

části žáci dostanou informace, bez kterých nelze postupovat dále ve výuce. V 

praktické části jsou zadávány úlohy problémovým způsobem, to nutí žáky používat 

informace z teoretické části. Při řešení nového problému žáci pracují s normami a 

odbornou literaturou Je důležité žáky motivovat a upozornit na probrané učivo. 

Hodnocení výsledků vzdělávání 
 

Po každém probraném tématu jsou žáci orientačně zkoušeni ústní nebo písemnou formou. 

Významné písemné práce následují po probrání a procvičení tematického celku. 
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Žákům jsou zadávány samostatné práce, přispívající k jejich hodnocení 
 
 

Učební plán předmětu 
 

Ročník 

 

I 

 Dotace 

 

1 

 Povinnost 
(skupina) 

 

 
povinný 
 

Dotace 

skupiny 

 

 

 
 

1. ročník - dotace: 1, povinný 
 
 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 
 

● mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání 
 
 

Kompetence k řešení problémů 
 

● spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení) 
 

● volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro 

splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve 
 
 

Komunikativní kompetence 
 

● snažit se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii 
 

● vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i 

psaných a vhodně se prezentovat 
 

● zpracovávat běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty 
 
 

Personální a sociální kompetence 
 

● pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností 
 

● reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných 

lidí, přijímat radu i kritiku 
 

● stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace 

a životních podmínek 
 
 

Občanské kompetence a kulturní povědomí 
 

● dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika), 

vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci 
 

● chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje 
 

● jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu 
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Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 
 

● mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání; uvědomovat 

si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním 

podmínkám 
 

● znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků 
 
 

Matematické kompetence 
 

● aplikovat matematické postupy při řešení praktických úkolů v běžných situacích 
 

● aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i prostoru 
 

● číst různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.) 
 

● nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je popsat a využít 

pro dané řešení 
 

● používat pojmy kvantifikujícího charakteru 
 

● provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy 
 

● správně používat a převádět běžné jednotky 
 
 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat 

s informacemi 

● komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace 
 

● pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením 
 

● pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, 

elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních 

technologií 
 

● pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních 

technologií 
 

● učit se používat nové aplikace 
 

● uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a 

kriticky přistupovat k získaných informacím, být mediálně gramotní 
 

● získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet 
 
 

Odborné kompetence 
 

Číst technickou dokumentaci s porozuměním 
 

● rozuměli různým způsobům technického zobrazování 
 

● rozuměli technickým schématům a využívali znázorněné vztahy při přípravě, plnění a 

následné kontrole pracovních úkonů 
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● schematicky zobrazovali prvky a obvody elektrických a elektronických přístrojů a zařízení 
 

● znali různé druhy technické a elektrotechnické dokumentace, rozuměli této dokumentaci, tj. 

rozuměli údajům na elektrotechnických a strojírenských výkresech 
 
 

Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci 
 

● byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění 

nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout 
 

● chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků 

(i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i 

jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle 

příslušných norem 
 
 

Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb 
 

● dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, 

zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana) 
 

● dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti 

zavedeným na pracovišti 
 

● chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku 
 
 

Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje 

● efektivně hospodařili se svými finančními prostředky 
 

● nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem 

na životní prostředí 
 

● znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské 

ohodnocení 
 

● zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) 

možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady 
 
 

Provádět diagnostické, montážní, opravárenské a údržbářské práce na elektrických a 

elektronických zařízeních a přístrojích 

● rozlišovali druhy elektrických strojů a přístrojů, na základě diagnostikovaných hodnot 

prováděli jejich opravy, včetně elektronických částí 
 
 

Úvod do předmětu 

 

6 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● rozlišuje druhy výkresu, zná rozměry 

základních formátu 

● úprava a skládání výkresů 

● rozlišuje a vybírá vhodná měřítka správně 

používá čáry a tech. písmo 

 

Význam technického kreslení, pomůcky 

pro kreslení, kreslení na počítači 

Normalizace v technickém kreslení 

Druhy technických výkresů, měřítka 
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přesahy 
 Do: 

FYZ (1. ročník) : Jednotky soustavy SI 

M (1. ročník) : Planimetrie 

IKT (1. ročník) : Práce s počítačem 

IKT (1. ročník) : Hardware, software 

TD (1. ročník) : Pravoúhlé promítání 

TD (1. ročník) : Základní pojmy a pravidla 

TD (1. ročník) : Kreslení strojních součástí spojů 

TD (1. ročník) : Kreslení elektrotechnických součástí a schémat 

OVY (1. ročník) : Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce, požární prevence 

Z: 

TD (1. ročník) : Pravoúhlé promítání 

TD (1. ročník) : Základní pojmy a pravidla 

TD (1. ročník) : Kreslení strojních součástí spojů 

TD (1. ročník) : Kreslení elektrotechnických součástí a schémat 

CHZ (1. ročník) : Spojovací armatury a potrubí 

CHZ (1. ročník) : Konstrukční požadavky na okruhy 

CHZ (1. ročník) : Základní montážní práce 

CHZ (1. ročník) : Zkoušky těsnosti chladicích zařízení 

FYZ (1. ročník) : Jednotky soustavy SI 

M (1. ročník) : Trigonometrie 

FYZ (1. ročník) : Dynamika 

 průřezová témata 

 ČŽP 

  

Pravoúhlé promítání 
 

6 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● úprava a skládání výkresů 

● čte tech. výkresy jednodušších 

strojních skupin 

● vyčte z výkresu tvar a rozměry jednodušší 

součásti 

 

Princip a druhy promítání 

Pravoúhlé promítání 

Nárys, bokorys a půdorys, názorné 

zobrazování 

 

přesahy 

 Do: 

FYZ (1. ročník) : Jednotky soustavy SI 

IKT (1. ročník) : Práce s počítačem 

IKT (1. ročník) : Hardware, software 

TD (1. ročník) : Úvod do předmětu 

TD (1. ročník) : Základní pojmy a pravidla 

TD (1. ročník) : Kreslení strojních součástí spojů 

TD (1. ročník) : Kreslení elektrotechnických součástí a schémat 

CHZ (1. ročník) : Základní montážní práce 

OVY (1. ročník) : Základy ručního a strojního obrábění 

Z: 

TD (1. ročník) : Úvod do předmětu 

TD (1. ročník) : Základní pojmy a pravidla 
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TD (1. ročník) : Kreslení strojních součástí spojů 

TD (1. ročník) : Kreslení elektrotechnických součástí a schémat 

CHZ (1. ročník) : Spojovací armatury a potrubí 

CHZ (1. ročník) : Konstrukční požadavky na okruhy 

CHZ (1. ročník) : Základní montážní práce 

CHZ (1. ročník) : Zkoušky těsnosti chladicích zařízení 

FYZ (1. ročník) : Jednotky soustavy SI 

M (1. ročník) : Trigonometrie 

FYZ (1. ročník) : Dynamika 

FYZ (1. ročník) : Mechanická energie 
 průřezová témata 

 ČSP 

  

Základní pojmy a pravidla 

 

7 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● zhotovuje náčrty jednoduché výkresy 

● chápe význam a pravidla kotování, 

rozlišuje způsoby kotováni 

 

Kreslení jednoduchých tvarů,  kreslení  

průniků a rozvinutých sítí, průniky rotačních 

těles, kótování 

Jednotná     soustava     tolerancí.     Uložení. 

Tolerování rozměrů. Tolerování úhlů a roztečí 

 

přesahy 

 Do: 

FYZ (1. ročník) : Jednotky soustavy SI 

IKT (1. ročník) : Práce s počítačem 

IKT (1. ročník) : Hardware, software 

TD (1. ročník) : Úvod do předmětu 

TD (1. ročník) : Pravoúhlé promítání 

TD (1. ročník) : Kreslení strojních součástí spojů 

TD (1. ročník) : Kreslení elektrotechnických součástí a schémat 

CHZ (1. ročník) : Základní pojmy a fyzikální principy chlazení 

CHZ (1. ročník) : Základní montážní práce 

Z: 

TD (1. ročník) : Úvod do předmětu 

TD (1. ročník) : Pravoúhlé promítání 

TD (1. ročník) : Kreslení strojních součástí spojů 

TD (1. ročník) : Kreslení elektrotechnických součástí a schémat 

CHZ (1. ročník) : Spojovací armatury a potrubí 

CHZ (1. ročník) : Konstrukční požadavky na okruhy 

CHZ (1. ročník) : Základní montážní práce 

CHZ (1. ročník) : Zkoušky těsnosti chladicích zařízení 

FYZ (1. ročník) : Mechanika tekutin 

FYZ (1. ročník) : Kinetická teorie látek 

FYZ (1. ročník) : Jednotky soustavy SI 

OVY (1. ročník) : Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce, požární prevence 

OVY (1. ročník) : Základy ručního a strojního obrábění 

M (1. ročník) : Trigonometrie 
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FYZ (1. ročník) : Dynamika 

FYZ (1. ročník) : Mechanická energie 

 průřezová témata 

 ODS 

  

Kreslení strojních součástí spojů 

 

7 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● zná normalizační značky pro kreslení 

schémat 

● je schopen nakreslit jednoduché schéma 
 

Kreslení šroubových závitů, kreslení šroubů, 

kreslení matic, 

Kótování závitů, označování šroubů, 

označování matic, tolerování závitů 

Kreslení kolíků, kreslení závlaček 

Kreslení klínů a per 

 přesahy 

 Do: 

FYZ (1. ročník) : Jednotky soustavy SI 

IKT (1. ročník) : Práce s počítačem 

IKT (1. ročník) : Hardware, software 

ZE (1. ročník) : Základní pojmy a fyzikální principy 

TD (1. ročník) : Úvod do předmětu 

TD (1. ročník) : Pravoúhlé promítání 

TD (1. ročník) : Základní pojmy a pravidla 

TD (1. ročník) : Kreslení elektrotechnických součástí a schémat 

CHZ (1. ročník) : Základní montážní práce 

OVY (1. ročník) : Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce, požární prevence 

OVY (1. ročník) : Základy ručního a strojního obrábění 

Z: 

ZE (1. ročník) : Elektrostatické pole 

ZE (1. ročník) : Magnetické pole 

TD (1. ročník) : Úvod do předmětu 

TD (1. ročník) : Pravoúhlé promítání 

TD (1. ročník) : Základní pojmy a pravidla 

TD (1. ročník) : Kreslení elektrotechnických součástí a schémat 

CHZ (1. ročník) : Chladiva, oleje 

CHZ (1. ročník) : Spojovací armatury a potrubí 

CHZ (1. ročník) : Konstrukční požadavky na okruhy 

CHZ (1. ročník) : Základní montážní práce 

CHZ (1. ročník) : Zkoušky těsnosti chladicích zařízení 

FYZ (1. ročník) : Kinetická teorie látek 

Stroj (1. ročník) : Potrubí a armatury 

Stroj (1. ročník) : Součásti strojů přenášející pohyb 

OVY (1. ročník) : Opakování tematických celků 

Stroj (1. ročník) : Ruční zpracování kovů 

Stroj (1. ročník) : Spoje a spojovací součásti 

OVY (1. ročník) : Řezání kovů 

OVY (1. ročník) : Závity 

OVY (1. ročník) : Chladicí technika 

  
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Vyšší odborná škola, střední Strana 280 z 418 

odborná škola a střední odborné učiliště, IČ: 60884690. 
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných 

autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody. 



ŠVP - Elektromechanik pro zařízení a přístroje 
 
 
 
 

M (1. ročník) : Trigonometrie 

FYZ (1. ročník) : Mechanická energie 

 průřezová témata 

 IKT 

  

Kreslení elektrotechnických součástí a 

schémat 

 

7 

 

výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● čte základní údaje z výkresu 

● dokáže zakreslit do výkresu důležité údaje 

pro elektroinstalaci 

 

Elektrotechnické značky 

Jednoduché elektrické obvody 

Silové elektrické obvody 

Ovládací elektrické obvody 

 přesahy 

 Do: 

FYZ (1. ročník) : Jednotky soustavy SI 

IKT (1. ročník) : Práce s počítačem 

IKT (1. ročník) : Hardware, software 

TD (1. ročník) : Úvod do předmětu 

TD (1. ročník) : Pravoúhlé promítání 

TD (1. ročník) : Základní pojmy a pravidla 

TD (1. ročník) : Kreslení strojních součástí spojů 

CHZ (1. ročník) : Základní pojmy a fyzikální principy chlazení 

CHZ (1. ročník) : Základní montážní práce 

OVY (1. ročník) : Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce, požární prevence 

OVY (1. ročník) : Základy ručního a strojního obrábění 

OVY (1. ročník) : Řezání kovů 

OVY (1. ročník) : Závity 

Z: 

ZE (1. ročník) : Stejnosměrný proud 

ZE (1. ročník) : Elektrostatické pole 

ZE (1. ročník) : Magnetické pole 

TD (1. ročník) : Úvod do předmětu 

TD (1. ročník) : Pravoúhlé promítání 

TD (1. ročník) : Základní pojmy a pravidla 

TD (1. ročník) : Kreslení strojních součástí spojů 

CHZ (1. ročník) : Chladiva, oleje 

CHZ (1. ročník) : Základní montážní práce 

CHZ (1. ročník) : Zkoušky těsnosti chladicích zařízení 

OVY (1. ročník) : Chladicí technika 

OVY (1. ročník) : Elektrické stroje a přístroje 

M (1. ročník) : Trigonometrie 

FYZ (1. ročník) : Dynamika 
 průřezová témata 

 IKT 

  
 
 
 

Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Vyšší odborná škola, střední Strana 281 z 418 

odborná škola a střední odborné učiliště, IČ: 60884690. 
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných 

autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody. 



ŠVP - Elektromechanik pro zařízení a přístroje 
 
 
 
 
 

4.8.6. Chladicí zařízení 
 
 

Pojetí vyučovacího předmětu 
 

a) Obecný cíl vyučovacího předmětu 
 

Vyučovací předmět Chladicí zařízení je nosným teoretickým předmětem, kterým se realizuje 

odborná 
 

profilace žáků v profesním zaměření. Předmět má úzkou souvislost s odborným výcvikem a 

jeho 
 

zvládnutí vytváří nezbytný předpoklad pro požadovanou orientaci absolventa v oboru chladicí a 

klimatizační techniky. 

Cílem předmětu je poskytnout žákům ucelené znalosti, dovednosti a postoje ve třech 

obsahových 
 

oblastech předmětu. Oblast chladicích systémů a klimatizace objasňuje vývoj, fyzikální principy, 
 

funkce, použití, provedení, konstrukci jednotlivých částí, používané látky v chladicí technice, 

provedení 
 

řízení a automatického ovládání. Oblast technologií oprav poskytuje žákům odborné 

kompetence pro 
 

technologie montáží, údržbu a opravy chladicích zařízení a dále pro měření, kontroly a zkoušky, 
 

diagnostiku závad a odstraňování poruch jednotlivých částí a systémů uvedených zařízení. 

Seznamuje 
 

žáky s technickou dokumentací, důležitými normami a pracovními a provozními předpisy. 

Oblast 
 

chlazení a zmrazování seznamuje žáky s biologickými vlastnostmi potravin, s běžnými způsoby 

jejich 
 

konzervace pomoci chladicích zařízení a s provedením zařízení pro chlazení a zmrazování 

potravin. 
 

b) Charakteristika učiva 
 

Výuka předmětu navazuje na učivo fyziky, chemie, biologie a ekologie a využívá znalosti žáků 
 

získané v odborných předmětech, zejména v technické dokumentaci, elektrických strojích a 

přístrojích, 
 

elektrickém měření a elektronice. V průběhu výuky se zachovává úzká vzájemná souvislost 
 

vyučovacího předmětu s odborným výcvikem, se kterým se po celou dobu studia vzájemně 

doplňuje. 
 

Žáci se od prvního ročníku postupně seznamují se systémy a částmi chladicích zařízení tak, 

aby 
 

mohli získané poznatky uplatnit v praktické činnosti, při montáži, instalaci a opravách 

uvedených 
 

zařízení. V průběhu celé výuky, při popisu jednotlivých částí a systémů chladicích zařízení je 

třeba 
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zdůrazňovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, důležité normy a 

předpisy. 
 

Těžiště předmětu je ve vytváření jednoty teorie a současné praxe v oboru. Od druhého ročníku 

se žáci 
 

seznamují se zásadami technologií montáží a oprav jednotlivých částí a systémů běžně 

používaných 
 

chladicích zařízení tak, aby je dovedli uplatnit při praktické činnosti. Doplňujícím učivem 

předmětu 
 

třetího ročníku jsou technologie chlazení a zmrazování, volba optimální skladovací doby a 

teploty s 
 

ohledem na kvalitu potravin i chladicí techniku. 
 

c) Směřování výuky v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

Výuka předmětu směřuje k tomu, aby žáci: 

- měli odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a uvědomovali si význam nutnosti 

celoživotního 
 

učení, 
 

- měli pozitivní vztah ke vzdělávání a byli připraven přizpůsobit se měnícím pracovním 

podmínkám, 
 

sledovali technický pokrok a přenášeli jeho výsledky do praxe,- měli reálnou představu o kvalitě 

své práce, pracovali svědomitě a pečlivě, snažili se dosahovat co 
 

nejlepších výsledků, 
 

- odpovědně plnili svěřené úkoly, vnímali kvalitu práce jako významný nástroj 

konkurenceschopnosti 
 

a dobrého jména firmy, 
 

- přispívali k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a uplatňovali bezpředsudkový přístup ke 

spolupracovníkům i zákazníkům, 

- vhodně komunikovali s potenciálními zaměstnavateli, jednali v souladu s etickými normami 

a pravidly 
 

společenského chování, přijímali odpovědnost za svá rozhodnutí a jednání, 
 

- měli odpovědný vztah ke svému zdraví i zdraví ostatních, pečovali o svůj fyzický a duševní 

rozvoj, 
 

byli si vědom důsledku nezdravého životního stylu a závislosti, 
 

- uvědomovali si nutnost dbát na bezpečnost a ochranu zdraví při prováděné práci, hygienu 

práce a 
 

dodržování předepsaných technologických postupů, 
 

- uznávali význam ochrany a zlepšování životního prostředí pro člověka, uvažovali a jednali 

ekonomicky 
 

a v souladu se strategii udržitelného rozvoje, 
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- pracovali hospodárně a nakládal s materiály, energiemi, chladivy, mazivy, odpady, vodou a 

jinými 
 

látkami s ohledem na životní prostředí. 

d) Strategie výuky (pojetí výuky) 

Učivo předmětu je rozloženo do všech tří ročníků vzdělávacího programu, zajišťuje odbornou 

profilaci 
 

žáků a při jeho výuce je kladen důraz na logické porozumění probíraných témat. Jednotlivé 

kapitoly 
 

na sebe navazují tak, aby žák měl ucelený přehled z hlediska znalosti principu a funkce 

jednotlivých 
 

systémů chladicích zařízení, vlastností a využití chladiv a látek používaných v chladicí technice, 
 

základních způsobů řízení a automatického ovládání. Tyto získané znalosti mají návaznost na 

zvládnutí 
 

běžných technologií montáží, údržby, diagnostiky a oprav uvedených zařízení z hlediska 

dnešních 
 

požadavků praxe, na schopnosti používat technickou dokumentaci, vyhledávat potřebné údaje 

i s 
 

využitím informačních technologií a orientovat se v běžných způsobech konzervace potravin 

pomoci 
 

technologií chlazení a zmrazování. 
 

Při probírání nového učiva se vedle klasických výukových metod jako je metoda výkladu, 

řízeného 
 

rozhovoru, práce s textem a metody názorně-demonstrační, využívá v předmětu také 

aktivizujících 
 

metod, jako jsou metoda diskusní, situační a metoda řešení problémů. Ty vedou výuku tak, 

aby se 
 

výchovně-vzdělávacích cílů dosahovalo na základě vlastní učební práce žáků, důraz se klade 

na 
 

myšlení a řešení problémů. Při výuce je často používáno názorných pomůcek, odborné 

literatury a 
 

firemních katalogů, lze využívat i prezentace žáků, informace z internetu a firemních 

elektronických 
 

médií. Vhodným doplňkem výuky jsou odborné exkurze, které více přibližují žákům reálné 

podmínky 
 

současné praxe. Záměrem předmětu je aktivizovat žáky v průběhu výuky, motivovat je v 

souladu s 
 

charakterem probíraného učiva a do výuky aktuálně zařazovat nejnovějších poznatky vědy, 

techniky 
 

a technologií ve zvoleném oboru. 

e) Hodnocení výsledků žáků 
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Hodnocení výsledků vzdělávání žáků je prováděno v souladu s klasifikačním řádem, který je 

součástí 
 

školního řádu. Žáci jsou v každém ročníku hodnoceni na základě písemného zkoušení formou 
 

písemných prací nebo kontrolních testů za daný tematický celek, kterými se prověří úroveň 

osvojení 
 

výsledků vzdělávání žáků (schopnost samostatného logického myšlení, aplikace získaných 

vědomostí 
 

a dovedností při řešení úkolů) a také ústním zkoušením, které kromě nabytých znalostí navíc 
 

ověří schopnosti jejich technického projevu a jistoty vyjadřování mluveným slovem. Součástí 

ústního zkoušení je zařazení prvku sebehodnocení žáků a hodnocení zkoušeného ostatními. 

Doplňující složkou 
 

hodnocení je aktivita žáků v průběhu výuky, úroveň vedení vlastních zápisů, vyhledání a 

zpracování 
 

materiálů pomocí internetu a také výsledky odborných soutěží, do kterých se zapojují 

talentovaní a 
 

nadprůměrní žáci. Při pololetní klasifikaci bude zohledněn celkový přístup žáka k vyučovacímu 

procesu 
 

a k plnění studijních povinností. 
 

V průběhu klasifikačního období je kladen důraz na to, aby hodnocení žáků mělo motivační 

charakter, 
 

obsahovalo možnosti sebehodnocení a sebeprosazování, kolektivní hodnocení a 

individuální přístup. 
 
 

Učební plán předmětu 
 

Ročník 

 

I 

 

II III 

 Dotace 

 

2 

 

3 3 

 Povinnost 

(skupina) 

 

 
povinný 
 

 
povinný povinný 
 

Dotace 

skupiny 

 

  

 
 

1. ročník - dotace: 2, povinný 
 
 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 
 

● ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky 
 

● uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně 

vyhledávat a zpracovávat informace 
 

● využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí 
 

● znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání 
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Kompetence k řešení problémů 
 

● porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení 

problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit 

správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky 
 

● spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení) 
 

● volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro 

splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve 
 
 

Komunikativní kompetence 
 

● pochopit výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni k 

prohlubování svých jazykových dovedností 
 

● účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje 
 

● zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů, popř. projevů jiných lidí 
 
 

Personální a sociální kompetence 
 

● adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností 

je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické záležitosti, být finančně 

gramotní 
 

● mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi 

důsledků nezdravého životního stylu a závislostí 
 

● pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností 
 

● přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, 

nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým 
 

● reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných 

lidí, přijímat radu i kritiku 
 
 

Občanské kompetence a kulturní povědomí 
 

● jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu 
 

● jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k 

uplatňování hodnot demokracie 
 

● uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost 

při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních 
 
 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 
 

● mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání; uvědomovat 

si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním 

podmínkám 
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● mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; cílevědomě a zodpovědně 

rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze 
 

● mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o požadavcích 

zaměstnavatelů na pracovníky a umět je srovnávat se svými představami a předpoklady 
 

● vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a 

své profesní cíle 
 
 

Matematické kompetence 
 

● nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je popsat a využít 

pro dané řešení 
 

● používat pojmy kvantifikujícího charakteru 
 
 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat 

s informacemi 

● pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, 

elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních 

technologií 
 

● získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet 
 
 

Odborné kompetence 
 

Provádět elektrotechnická měření a vyhodnocovat naměřené výsledky 
 

● volili nejvhodnější měřicí metodu pro měření na elektrotechnických a elektronických 

zařízeních a přístrojích 
 
 

Číst technickou dokumentaci s porozuměním 
 

● rozuměli technickým schématům a využívali znázorněné vztahy při přípravě, plnění a 

následné kontrole pracovních úkonů 
 

● znali různé druhy technické a elektrotechnické dokumentace, rozuměli této dokumentaci, tj. 

rozuměli údajům na elektrotechnických a strojírenských výkresech 
 
 

Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci 
 

● byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění 

nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout 
 

● osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad 

ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeje apod.), 

rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění 

závad a možných rizik 
 
 

Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb 
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● dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti 

zavedeným na pracovišti 
 

● chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku 
 
 

Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje 
 

● nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem 

na životní prostředí 
 

● znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské 

ohodnocení 
 
 

Provádět diagnostické, montážní, opravárenské a údržbářské práce na elektrických a 

elektronických zařízeních a přístrojích 

● diagnostikovali technický stav a závady zařízení s mechanismy otáčivého pohybu, 

demontovali je, prováděli údržbu pohyblivých částí, čistili dotyky a sběrné plochy apod. 
 

● využívali v odborné praxi technické poznatky z oblasti úpravy, zpracování a užití rozličných 

materiálů 
 

● zabezpečovali diferencovaně pracoviště před započetím práce na elektrickém zařízení 
 
 

Základní pojmy a fyzikální principy 

chlazení 

 

10 

 

výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● popíše vývoj chladicí techniky a objasní 

podstatu přirozeného a umělého chlazení, 

● uvede význam a využití chladicí 

techniky v různých odvětvích a objasní 

vlastními slovy pojem chladicí řetěz 

v potravinářském průmyslu, 

● charakterizuje fyzikální pojmy - teplo, 

teplota, teplotní stupnice, závislost teploty 

varu kapalin na tlaku, základní tepelné 

vlastnosti látek a interpretuje vlastními slovy 

způsoby sdílení tepla, 

● aplikuje fyzikální poznatky pro objasnění 

principu činnosti základních chladicích 

systémů - kompresorového, sorpčního a 

termoelektrického, dovede je schematicky 

zakreslit, popsat a objasnit oblasti jejich 

použití, 

● orientuje se v principech činnosti ostatních 

chladicích systémů a oblastech jejich 

použití, 

 

- význam předmětu v oboru, vývoj chladicích 

zařízení 

- potravinářský průmysl, chladicí řetěz 

- využití chladicí techniky v jiných odvětvích 

Teplo – tepelné vlastnosti látek. Fyzikální 

podstata chlazení u jednotlivých systémů 

s tepelnou bilancí. Kompresorový chladicí 

okruh, absorpční systém. 

Ostatní chladicí systémy 
 

přesahy 

 Do: 

FYZ (1. ročník) : Jednotky soustavy SI 
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ZE (1. ročník) : Základní pojmy a fyzikální principy 

ZE (1. ročník) : Stejnosměrný proud 

ZE (1. ročník) : Elektrochemie 

ZE (1. ročník) : Elektrostatické pole 

ZE (1. ročník) : Magnetické pole 

ZE (1. ročník) : Elektromagnetická indukce 

ZE (1. ročník) : Střídavý proud 

ZE (1. ročník) : Trojfázový proud 

CHZ (1. ročník) : Chladiva, oleje 

CHZ (1. ročník) : Spojovací armatury a potrubí 

CHZ (1. ročník) : Konstrukční požadavky na okruhy 

CHZ (1. ročník) : Základní montážní práce 

CHZ (1. ročník) : Zkoušky těsnosti chladicích zařízení 

OVY (1. ročník) : Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce, požární prevence 

OVY (1. ročník) : Základy ručního a strojního obrábění 

OVY (1. ročník) : Řezání kovů 

OVY (1. ročník) : Závity 

Z: 

ZE (1. ročník) : Základní pojmy a fyzikální principy 

TD (1. ročník) : Základní pojmy a pravidla 

TD (1. ročník) : Kreslení elektrotechnických součástí a schémat 

CHZ (1. ročník) : Chladiva, oleje 

CHZ (1. ročník) : Spojovací armatury a potrubí 

CHZ (1. ročník) : Konstrukční požadavky na okruhy 

CHZ (1. ročník) : Základní montážní práce 

CHZ (1. ročník) : Zkoušky těsnosti chladicích zařízení 

FYZ (1. ročník) : Mechanika tekutin 

FYZ (1. ročník) : Kinetická teorie látek 

FYZ (1. ročník) : Jednotky soustavy SI 

Stroj (1. ročník) : Potrubí a armatury 

Stroj (1. ročník) : Součásti strojů přenášející pohyb 

OVY (1. ročník) : Chladivové kompresory používané pro strojní chlazení 

OVY (1. ročník) : Princip funkce základního chladícího okruhu 

OVY (1. ročník) : Opakování tematických celků 

OVY (1. ročník) : Chladicí technika 

OVY (1. ročník) : Elektrické stroje a přístroje 

FYZ (1. ročník) : Kinematika 

FYZ (1. ročník) : Dynamika 
 průřezová témata 

 ČŽP 

  

Chladiva, oleje 

 

11 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● definuje pojem - chladivo, vymezí obecné 

požadavky na chladiva a objasní rozdělení 

a typické vlastnosti chladiv s využitím 

poznatků z chemie, 

 

Definice chladiva , požadavky, ideální 

chladivo 

Parní tabulky 
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● orientuje se v oblastech použití chladiv, 

dovolených materiálech pro chladiva, 

čistotě a skladování chladiv, 

● zná ekologické aspekty a hodnotící kritéria 

při posuzování chladiv a charakterizuje 

vlastnosti nových chladiv, dovede objasnit 

vliv chladiv na člověka a životní prostředí, 

● zdůvodní význam Montrealského protokolu 

a jeho dodatků pro obor chladí a 

klimatizační techniky, má znalosti o 

poskytnutí první pomoci při úrazech 

chladivem, 

● definuje pojem – nízko tuhnoucí olej a 

charakterizuje jeho funkce v chladivových 

kompresorech, vymezí obecné požadavky 

na nízko tuhnoucí oleje, 

● objasní rozdělení, vlastnosti a použitelnost 

nízko tuhnoucích olejů v chladicí technice, 

● uvede zásady pro volbu mazacího oleje a 

objasní požadavek kompatibility chladiva a 

oleje v chladicím zařízení, 

● orientuje se v požadavcích na čistotu 

olejů, jejich sušení a vhodném skladování, 

objasní zásady pro manipulaci s oleji a 

ekologické aspekty olejů, 

 

Rozdělení chladiv, chemické složení, 

základní vlastnosti, použití 

Definice oleje, požadavky, složení 

Použití olejů v návaznosti na chladivo 

- rozdělení chladiv a rozsah použití, dovolené 

materiály 

- čistota a skladování chladiv 

- nová chladiva, ekologie, Montrealský 

protokol 

- vliv chladiv na lidský organismus, první 

pomoc při úrazech chladivem, BP 

Oleje 

- požadavky, rozdělení, vlastnosti a použití 

olejů 

- zásady pro volbu oleje, čistota olejů 

- sušení, skladování a ekologie u olejů 

 

přesahy 

 Do: 

FYZ (1. ročník) : Jednotky soustavy SI 

FYZ (1. ročník) : Mechanika tekutin 

ZECH (1. ročník) : Obecná chemie 

ZECH (1. ročník) : Anorganická chemie 

ZECH (1. ročník) : Organická chemie 

ZECH (1. ročník) : Biochemie 

ZECH (1. ročník) : Člověk a životní prostředí 

ZE (1. ročník) : Základní pojmy a fyzikální principy 

ZE (1. ročník) : Stejnosměrný proud 

ZE (1. ročník) : Elektrochemie 

ZE (1. ročník) : Elektrostatické pole 

ZE (1. ročník) : Magnetické pole 

ZE (1. ročník) : Elektromagnetická indukce 

ZE (1. ročník) : Střídavý proud 

ZE (1. ročník) : Trojfázový proud 

TD (1. ročník) : Kreslení strojních součástí spojů 

TD (1. ročník) : Kreslení elektrotechnických součástí a schémat 

CHZ (1. ročník) : Základní pojmy a fyzikální principy chlazení 

CHZ (1. ročník) : Spojovací armatury a potrubí 

CHZ (1. ročník) : Konstrukční požadavky na okruhy 

CHZ (1. ročník) : Základní montážní práce 
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CHZ (1. ročník) : Zkoušky těsnosti chladicích zařízení 

OVY (1. ročník) : Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce, požární prevence 

OVY (1. ročník) : Závity 

Z: 

ZE (1. ročník) : Elektrochemie 

CHZ (1. ročník) : Základní pojmy a fyzikální principy chlazení 

CHZ (1. ročník) : Spojovací armatury a potrubí 

CHZ (1. ročník) : Konstrukční požadavky na okruhy 

CHZ (1. ročník) : Základní montážní práce 

CHZ (1. ročník) : Zkoušky těsnosti chladicích zařízení 

FYZ (1. ročník) : Mechanika tekutin 

FYZ (1. ročník) : Kinetická teorie látek 

Stroj (1. ročník) : Potrubí a armatury 

OVY (1. ročník) : Bezpečnost práce a seznámení s pracovištěm 

OVY (1. ročník) : Přímé a nepřímé metody pro zjišťování těsnosti chladících okruhů 

OVY (1. ročník) : Princip funkce základního chladícího okruhu 

OVY (1. ročník) : Bezpečnost práce při manipulaci s chladícím médiem 

OVY (1. ročník) : Metody plnění a doplňování chladiva do chladícího systému, přeplňování 

chladiva 

OVY (1. ročník) : Měření sacího a kondenzačního tlaku, použití elektronického tlaku, použití 

elektronického přístroje TESTO 560 

OVY (1. ročník) : Opakování tematických celků 

OVY (1. ročník) : Chladicí technika 

FYZ (1. ročník) : Mechanická energie 

ZECH (1. ročník) : Člověk a životní prostředí 

 průřezová témata 

 ČŽP 

  

Spojovací armatury a potrubí 
 

11 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● objasní význam spojovacího potrubí v 

chladicí technice, zdůvodní požadavky 

kladené na potrubí a uvede jejich rozdělení 

podle materiálu a světlosti, 

● zná význam spojovacích armatur v chladicí 

technice, objasní jejich rozdělení a použití 

v oboru, charakterizuje používané závity 

armatur, 

● vysvětlí význam a princip činnosti 

ručních a elektromagnetických uzavíracích 

ventilů,popíše jejich rozdělení a zdůvodní 

typické použití v chladicí technice, 

 

- spojovací potrubí v chladicí technice 

- spojovací armatury v chladicí technice 

- ruční a elektromagnetické uzavírací ventily 

- pájení a lepení v oboru CHZ 

- žíhání Cu potrubí, spojování potrubí 

- ohýbání potrubí, závady a opravy potrubí a 

armatur, čištění, těsnost 

- zabrušování a zaškrabávání v oboru CHZ 
 

přesahy 

 Do: 

FYZ (1. ročník) : Jednotky soustavy SI 

FYZ (1. ročník) : Mechanika tekutin 

IKT (1. ročník) : Hardware, software 
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IKT (1. ročník) : Operační systém 

TD (1. ročník) : Úvod do předmětu 

TD (1. ročník) : Pravoúhlé promítání 

TD (1. ročník) : Základní pojmy a pravidla 

TD (1. ročník) : Kreslení strojních součástí spojů 

CHZ (1. ročník) : Základní pojmy a fyzikální principy chlazení 

CHZ (1. ročník) : Chladiva, oleje 

CHZ (1. ročník) : Konstrukční požadavky na okruhy 

CHZ (1. ročník) : Základní montážní práce 

CHZ (1. ročník) : Zkoušky těsnosti chladicích zařízení 

OVY (1. ročník) : Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce, požární prevence 

OVY (1. ročník) : Základy ručního a strojního obrábění 

Z: 

ZE (1. ročník) : Elektrochemie 

CHZ (1. ročník) : Základní pojmy a fyzikální principy chlazení 

CHZ (1. ročník) : Chladiva, oleje 

CHZ (1. ročník) : Konstrukční požadavky na okruhy 

CHZ (1. ročník) : Základní montážní práce 

CHZ (1. ročník) : Zkoušky těsnosti chladicích zařízení 

Stroj (1. ročník) : Potrubí a armatury 

OVY (1. ročník) : Spojovací armatury, práce s Cu potrubím, druhy pájek, používaní 

přenosného autogenu, pájení natvrdo 

OVY (1. ročník) : Přímé a nepřímé metody pro zjišťování těsnosti chladících okruhů 

OVY (1. ročník) : Metody plnění a doplňování chladiva do chladicího systému, přeplňování 

chladiva 

OVY (1. ročník) : Opakování tematických celků 

OVY (1. ročník) : Řezání kovů 

OVY (1. ročník) : Závity 

OVY (1. ročník) : Tepelné zpracování kovů 

OVY (1. ročník) : Chladicí technika 

FYZ (1. ročník) : Mechanická energie 
 průřezová témata 

 ČŽP 

  

Konstrukční požadavky na okruhy 

 

12 

 výsledky vzdělávání 

 

učivo 

 ● zformuluje obecné požadavky na chladicí 

zařízení, 

● objasní požadavky na chladicí okruhy z 

pohledu servisní činnosti, 

● vysvětlí specifické požadavky na 

okruhy s ucpávkovým, hermetickým a 

polohermetickým kompresorem, 

● provádí technické výpočty elektrických 

obvodů s užitím elektrotechnických tabulek 

a norem 

 

- obecné požadavky na chladicí zařízení 

- požadavky pro servisní činnost 

- požadavky na okruh s ucpávkovým 

kompresorem (UK) 

- požadavky na okruhy s HK a PHK 
 

přesahy 

  
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Vyšší odborná škola, střední Strana 292 z 418 

odborná škola a střední odborné učiliště, IČ: 60884690. 
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných 

autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody. 



ŠVP - Elektromechanik pro zařízení a přístroje 
 
 
 
 

Do: 

FYZ (1. ročník) : Jednotky soustavy SI 

ZECH (1. ročník) : Obecná chemie 

ZECH (1. ročník) : Anorganická chemie 

ZECH (1. ročník) : Organická chemie 

ZECH (1. ročník) : Biochemie 

ZECH (1. ročník) : Člověk a životní prostředí 

IKT (1. ročník) : Práce s počítačem 

IKT (1. ročník) : Hardware, software 

ZE (1. ročník) : Základní pojmy a fyzikální principy 

TD (1. ročník) : Úvod do předmětu 

TD (1. ročník) : Pravoúhlé promítání 

TD (1. ročník) : Základní pojmy a pravidla 

TD (1. ročník) : Kreslení strojních součástí spojů 

CHZ (1. ročník) : Základní pojmy a fyzikální principy chlazení 

CHZ (1. ročník) : Chladiva, oleje 

CHZ (1. ročník) : Spojovací armatury a potrubí 

CHZ (1. ročník) : Základní montážní práce 

CHZ (1. ročník) : Zkoušky těsnosti chladicích zařízení 

OVY (1. ročník) : Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce, požární prevence 

OVY (1. ročník) : Základy ručního a strojního obrábění 

Z: 

CHZ (1. ročník) : Základní pojmy a fyzikální principy chlazení 

CHZ (1. ročník) : Chladiva, oleje 

CHZ (1. ročník) : Spojovací armatury a potrubí 

CHZ (1. ročník) : Základní montážní práce 

CHZ (1. ročník) : Zkoušky těsnosti chladicích zařízení 

FYZ (1. ročník) : Kinetická teorie látek 

Stroj (1. ročník) : Potrubí a armatury 

Stroj (1. ročník) : Součásti strojů přenášející pohyb 

OVY (1. ročník) : Spojovací armatury, práce s Cu potrubím, druhy pájek, používaní 

přenosného autogenu, pájení natvrdo 

OVY (1. ročník) : Přímé a nepřímé metody pro zjišťování těsnosti chladících okruhů 

OVY (1. ročník) : Princip funkce základního chladícího okruhu 

Stroj (1. ročník) : Mechanismy a jejich součásti 

OVY (1. ročník) : Tepelné zpracování kovů 

OVY (1. ročník) : Chladicí technika 

OVY (1. ročník) : Elektrické stroje a přístroje 

FYZ (1. ročník) : Kinematika 

FYZ (1. ročník) : Dynamika 

FYZ (1. ročník) : Mechanická energie 

 průřezová témata 

 IKT 

  

Základní montážní práce 

 

12 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 
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● definuje pojmy – pájení a lepení, uvede 

význam pájení a lepení v oboru, objasní 

technologické postupy při pájení a lepení, 

zdůvodní bezpečnostní aspekty při práci, 

● vysvětlí význam a postup žíhání měděného 

potrubí, zdůvodní bezpečnost při práci, 

● objasní zásady a praktické postupy pro 

ohýbání potrubí, vysvětlí technologické 

postupy při rozebíratelném a 

nerozebíratelném spojování potrubí, 

● chápe podstatu technologických postupů – 

zabrušování, zaškrabávání a vystružování, 

zná možnosti jejich typického použití v 

oboru, 

 

- pájení a lepení v oboru CHZ 

- žíhání Cu potrubí, spojování potrubí 

- ohýbání potrubí, závady a opravy potrubí a 

armatur, čištění, těsnost 

- zabrušování a zaškrabávání v oboru CHZ 
 

přesahy 

 Do: 

FYZ (1. ročník) : Jednotky soustavy SI 

FYZ (1. ročník) : Kinematika 

FYZ (1. ročník) : Mechanika tekutin 

IKT (1. ročník) : Práce s počítačem 

IKT (1. ročník) : Hardware, software 

ZE (1. ročník) : Základní pojmy a fyzikální principy 

TD (1. ročník) : Úvod do předmětu 

TD (1. ročník) : Pravoúhlé promítání 

TD (1. ročník) : Základní pojmy a pravidla 

TD (1. ročník) : Kreslení strojních součástí spojů 

TD (1. ročník) : Kreslení elektrotechnických součástí a schémat 

CHZ (1. ročník) : Základní pojmy a fyzikální principy chlazení 

CHZ (1. ročník) : Chladiva, oleje 

CHZ (1. ročník) : Spojovací armatury a potrubí 

CHZ (1. ročník) : Konstrukční požadavky na okruhy 

CHZ (1. ročník) : Zkoušky těsnosti chladicích zařízení 

OVY (1. ročník) : Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce, požární prevence 

OVY (1. ročník) : Základy ručního a strojního obrábění 

OVY (1. ročník) : Řezání kovů 

OVY (1. ročník) : Závity 

Z: 

TD (1. ročník) : Pravoúhlé promítání 

TD (1. ročník) : Základní pojmy a pravidla 

TD (1. ročník) : Kreslení strojních součástí spojů 

TD (1. ročník) : Kreslení elektrotechnických součástí a schémat 

CHZ (1. ročník) : Základní pojmy a fyzikální principy chlazení 

CHZ (1. ročník) : Chladiva, oleje 

CHZ (1. ročník) : Spojovací armatury a potrubí 

CHZ (1. ročník) : Konstrukční požadavky na okruhy 

CHZ (1. ročník) : Zkoušky těsnosti chladicích zařízení 

Stroj (1. ročník) : Potrubí a armatury 

Stroj (1. ročník) : Součásti strojů přenášející pohyb 
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OVY (1. ročník) : Bezpečnost práce a seznámení s pracovištěm 

OVY (1. ročník) : Spojovací armatury, práce s Cu potrubím, druhy pájek, používaní 

přenosného autogenu, pájení natvrdo 

OVY (1. ročník) : Přímé a nepřímé metody pro zjišťování těsnosti chladících okruhů 

OVY (1. ročník) : Opakování tematických celků 

Stroj (1. ročník) : Spoje a spojovací součásti 

Stroj (1. ročník) : Mechanismy a jejich součásti 

OVY (1. ročník) : Řezání kovů 

OVY (1. ročník) : Závity 

OVY (1. ročník) : Tepelné zpracování kovů 

OVY (1. ročník) : Chladicí technika 

OVY (1. ročník) : Elektrické stroje a přístroje 

FYZ (1. ročník) : Mechanická energie 

 průřezová témata 

 ČŽP 

  

Zkoušky těsnosti chladicích zařízení 
 

10 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● zdůvodní požadavek těsnosti chladicího 

zařízení a důsledky jeho netěsnosti, 

● orientuje se v aplikacích různých zkoušek 

těsnosti celistvých chladicích systémů a 

jejich částí, 

● objasní postupy při zkouškách těsnosti a 

zdůvodní bezpečnost při práci, 

● zná vlastnosti detektorů chladiv a dokáže je 

prakticky používat, 

 

- význam těsnosti, důsledky netěsnosti 

chladicí 

- zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem 

(vakuem) 

- zkoušky těsnosti chladivem, detektory 

chladiv - vlastnosti, použití 

- zkoušky těsnosti za provozu, užití UV-lampy 

- zkoušky těsnosti CHZ s čpavkem a 

absorpčních aparatur 

 přesahy 

 Do: 

FYZ (1. ročník) : Jednotky soustavy SI 

IKT (1. ročník) : Práce s počítačem 

IKT (1. ročník) : Hardware, software 

ZE (1. ročník) : Základní pojmy a fyzikální principy 

TD (1. ročník) : Úvod do předmětu 

TD (1. ročník) : Pravoúhlé promítání 

TD (1. ročník) : Základní pojmy a pravidla 

TD (1. ročník) : Kreslení strojních součástí spojů 

TD (1. ročník) : Kreslení elektrotechnických součástí a schémat 

CHZ (1. ročník) : Základní pojmy a fyzikální principy chlazení 

CHZ (1. ročník) : Chladiva, oleje 

CHZ (1. ročník) : Spojovací armatury a potrubí 

CHZ (1. ročník) : Konstrukční požadavky na okruhy 

CHZ (1. ročník) : Základní montážní práce 

OVY (1. ročník) : Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce, požární prevence 

OVY (1. ročník) : Základy ručního a strojního obrábění 

OVY (1. ročník) : Řezání kovů 

OVY (1. ročník) : Závity 
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Z: 

CHZ (1. ročník) : Základní pojmy a fyzikální principy chlazení 

CHZ (1. ročník) : Chladiva, oleje 

CHZ (1. ročník) : Spojovací armatury a potrubí 

CHZ (1. ročník) : Konstrukční požadavky na okruhy 

CHZ (1. ročník) : Základní montážní práce 

FYZ (1. ročník) : Mechanika tekutin 

FYZ (1. ročník) : Kinetická teorie látek 

Stroj (1. ročník) : Potrubí a armatury 

OVY (1. ročník) : Spojovací armatury, práce s Cu potrubím, druhy pájek, používaní 

přenosného autogenu, pájení natvrdo 

OVY (1. ročník) : Přímé a nepřímé metody pro zjišťování těsnosti chladících okruhů 

OVY (1. ročník) : Princip funkce základního chladícího okruhu 

OVY (1. ročník) : Bezpečnost práce při manipulaci s chladícím médiem 

OVY (1. ročník) : Metody plnění a doplňování chladiva do chladícího systému, přeplňování 

chladiva 

OVY (1. ročník) : Opakování tematických celků 

OVY (1. ročník) : Tepelné zpracování kovů 

OVY (1. ročník) : Chladicí technika 

FYZ (1. ročník) : Kinematika 

FYZ (1. ročník) : Dynamika 

FYZ (1. ročník) : Mechanická energie 

ZECH (1. ročník) : Člověk a životní prostředí 

 průřezová témata 

 ČŽP 

  

2. ročník - dotace: 3, povinný 
 
 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 
 

● ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky 
 

● uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně 

vyhledávat a zpracovávat informace 
 

● využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí 
 

● znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání 
 
 

Kompetence k řešení problémů 
 

● porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení 

problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit 

správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky 
 

● spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení) 
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● volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro 

splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve 
 
 

Komunikativní kompetence 
 

● pochopit výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni k 

prohlubování svých jazykových dovedností 
 

● účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje 
 

● vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i 

psaných a vhodně se prezentovat 
 
 

Personální a sociální kompetence 
 

● adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností 

je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické záležitosti, být finančně 

gramotní 
 

● mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi 

důsledků nezdravého životního stylu a závislostí 
 

● pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností 
 

● přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, 

nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým 
 

● reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných 

lidí, přijímat radu i kritiku 
 
 

Občanské kompetence a kulturní povědomí 
 

● jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu 
 

● jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k 

uplatňování hodnot demokracie 
 

● uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost 

při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních 
 
 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 
 

● mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání; uvědomovat 

si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním 

podmínkám 
 

● mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; cílevědomě a zodpovědně 

rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze 
 

● mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o požadavcích 

zaměstnavatelů na pracovníky a umět je srovnávat se svými představami a předpoklady 
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● vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a 

své profesní cíle 
 
 

Matematické kompetence 
 

● nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je popsat a využít 

pro dané řešení 
 

● používat pojmy kvantifikujícího charakteru 
 
 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat 

s informacemi 

● pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, 

elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních 

technologií 
 

● získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet 
 
 

Odborné kompetence 
 

Provádět elektrotechnická měření a vyhodnocovat naměřené výsledky 
 

● volili nejvhodnější měřicí metodu pro měření na elektrotechnických a elektronických 

zařízeních a přístrojích 
 
 

Číst technickou dokumentaci s porozuměním 
 

● rozuměli technickým schématům a využívali znázorněné vztahy při přípravě, plnění a 

následné kontrole pracovních úkonů 
 

● znali různé druhy technické a elektrotechnické dokumentace, rozuměli této dokumentaci, tj. 

rozuměli údajům na elektrotechnických a strojírenských výkresech 
 
 

Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci 
 

● byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění 

nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout 
 

● osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad 

ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeje apod.), 

rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění 

závad a možných rizik 
 
 

Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb 
 

● dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti 

zavedeným na pracovišti 
 

● chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku 
 
 

Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje 
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● nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem 

na životní prostředí 
 

● znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské 

ohodnocení 
 
 

Provádět diagnostické, montážní, opravárenské a údržbářské práce na elektrických a 

elektronických zařízeních a přístrojích 

● diagnostikovali technický stav a závady zařízení s mechanismy otáčivého pohybu, 

demontovali je, prováděli údržbu pohyblivých částí, čistili dotyky a sběrné plochy apod. 
 

● využívali v odborné praxi technické poznatky z oblasti úpravy, zpracování a užití rozličných 

materiálů 
 

● zabezpečovali diferencovaně pracoviště před započetím práce na elektrickém zařízení 
 
 

Chladivové kompresory 

 

19 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● definuje pojmy – kompresor a 

čerpadlo, objasní význam kompresoru v 

chladicím zařízení, umí popsat konstrukci 

kompresoru a vysvětlit jeho činnost, 

● orientuje se v základních pojmech a 

parametrech kompresorů, dokáže zakreslit 

a objasnit p-V diagram objemového 

kompresoru, 

● rozpozná různé druhy kompresorů, 

zná jejich provedení,        vlastnosti 

a      oblasti      použití, uvede způsoby 

mazání kompresorů, objasní provedení 

ucpávkového,        polohermetického a 

hermetického kompresoru 

● dovede provést zjednodušený výpočet 

chladicího výkonu kompresoru a výpočet 

řemenového převodu, 

 

- význam, druhy, podstata a použití 

chladivových kompresorů 

- kompresory s vratným pohybem pístu 

- kompresory s rotačním pohybem pístu 

- turbokompresory 

- mechanismy pro změnu rotačního pohybu 

na vratný pohyb 

- způsoby mazání kompresorů 

- hřídelové ucpávky, ventilové ústrojí, 

hermetické a polohermetické kompresory 

- zjištění výkonu, zjednodušený výpočet 

chladicího výkonu kompresoru 

- význam GO u chladicích zařízení, základní 

pojmy (obsluha, údržba, oprava) 

- technologický postup dílenské GO u chladicí 

jednotky 

- záběh, zkouška výkonu a zkouška těsnosti 

kompresoru 

- opravy elektromotorů, montáž chladící 

jednotky do celku a zkouška její těsnosti 

- zkouška výkonu chladicí jednotky, 

povrchová úprava 

 přesahy 

 Do: 

FYZ (2. ročník) : Střídavý proud 

IKT (2. ročník) : Práce s počítačem 

EM (2. ročník) : Bezpečnost práce 

EM (2. ročník) : Elektrická měření - teoretická příprava 

EL (2. ročník) : Části elektronických zařízení a přístrojů 

EL (2. ročník) : Základní části elektronických zařízení a přístrojů 
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ELS (2. ročník) : BOZP 

ELS (2. ročník) : Rozdělení elektrických strojů 

ELS (2. ročník) : Transformátory 

ELS (2. ročník) : Asynchronní stroje 

CHZ (2. ročník) : Kondenzátory 

CHZ (2. ročník) : Výparníky 

CHZ (2. ročník) : Řídící a automatické přístroje 

CHZ (2. ročník) : Hermetická chladicí zařízení 

UEE (2. ročník) : Stejnosměrné zdroje 

UEE (2. ročník) : Elektrické teplo v domácnostech a průmyslu 

OVY (2. ročník) : Bezpečnost práce, seznámení s pracovištěm 

OVY (2. ročník) : Měření a měřicí přístroje 

OVY (2. ročník) : Elektrické stroje a přístroje 

OVY (2. ročník) : Chladicí technika 

Z: 

ELS (2. ročník) : BOZP 

ELS (2. ročník) : Rozdělení elektrických strojů 

ELS (2. ročník) : Transformátory 

ELS (2. ročník) : Asynchronní stroje 

CHZ (2. ročník) : Řídící a automatické přístroje 

CHZ (2. ročník) : Způsoby přeplňování chladiv 

CHZ (2. ročník) : Hermetická chladicí zařízení 

UEE (2. ročník) : Stejnosměrné zdroje 

OVY (2. ročník) : Konstrukce a rozdělení kompresorů 

OVY (2. ročník) : Polohermetický a hermetický motorkompresor 

OVY (2. ročník) : Výkonové zkoušky 

OVY (2. ročník) : Použití speciálního nářadí v chladící technice 

OVY (2. ročník) : Odsávání chladiva, bezpečnostní opatření 

OVY (2. ročník) : Montáž chladícího okruhu, vysoušení, plnění 

OVY (2. ročník) : Chladící okruh s expanzní kapilárou 

OVY (2. ročník) : Samostatná závěrečná práce 

OVY (2. ročník) : Opakování tematických celků 

OVY (2. ročník) : Měřící přístroje, měř. el.hodnot 

OVY (2. ročník) : Měření a měřicí přístroje 

OVY (2. ročník) : Chladicí technika 

OVY (2. ročník) : Elektrické stroje a přístroje 

M (2. ročník) : Funkce 

M (2. ročník) : Stereometrie 

FYZ (2. ročník) : Střídavý proud 

 průřezová témata 

 ČŽP 

  

Kondenzátory 

 

16 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● objasní význam kondenzátoru v chladicím 

zařízeni, vysvětlí mechanismus sdílení 

tepla v kondenzátoru, zdůvodní možné 

 

- základní pojmy, funkce, umístění, 

mechanismus sdílení tepla 

- kondenzátory chlazené vzduchem a vodou 
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vlivy na kvalitu sdílení tepla a výkon 

kondenzátoru, 

● orientuje se v rozdělení a konstrukcích 

kondenzátorů, zná zásady pro jejich 

umístění, 

● dovede provést přibližný výpočet 

teplosměnné plochy kondenzátoru, 

● má znalosti o běžných závadách 

kondenzátorů, postupech jejich oprav, 

sušení, zkoušení těsnosti, skladování a 

zásadách jejich údržby, 

 

- odpařovací kondenzátory, přibližný výpočet 

teplosměnné plochy kondenzátoru 

- závady a opravy kondenzátorů, sušení, 

těsnost a skladování 

 

přesahy 

 Do: 

IKT (2. ročník) : Práce s počítačem 

CHZ (2. ročník) : Výparníky 

CHZ (2. ročník) : Řídící a automatické přístroje 

CHZ (2. ročník) : Hermetická chladicí zařízení 

OVY (2. ročník) : Bezpečnost práce, seznámení s pracovištěm 

OVY (2. ročník) : Měření a měřicí přístroje 

OVY (2. ročník) : Elektrické stroje a přístroje 

OVY (2. ročník) : Chladicí technika 

Z: 

ELS (2. ročník) : BOZP 

CHZ (2. ročník) : Chladivové kompresory 

CHZ (2. ročník) : Výparníky 

CHZ (2. ročník) : Řídící a automatické přístroje 

CHZ (2. ročník) : Způsoby přeplňování chladiv 

OVY (2. ročník) : Použití speciálního nářadí v chladící technice 

OVY (2. ročník) : Montáž chladícího okruhu, vysoušení, plnění 

OVY (2. ročník) : Samostatná závěrečná práce 

OVY (2. ročník) : Opakování tematických celků 

OVY (2. ročník) : Chladicí technika 

M (2. ročník) : Funkce 

M (2. ročník) : Stereometrie 

 průřezová témata 

 ČSP 

  

Výparníky 

 

16 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● objasní význam výparníku v chladicím 

zařízeni, vysvětlí mechanismus sdílení 

tepla ve výparníku a zdůvodní možné vlivy 

na kvalitu sdílení tepla a výkon výparníku, 

● orientuje se v rozdělení a konstrukcích 

výparníků, zná zásady pro jejich umístění, 

má znalosti o způsobech vychlazování, 

dokáže objasnit chlazení přímé a nepřímé, 

 

- základní pojmy, funkce a umístění, 

mechanismus sdílení tepla 

- způsoby vychlazování, rozdělení výparníků 

- solanky, jejich druhy a využití, konstrukční 

zásady 

- přibližný výpočet teplosměnné plochy 

výparníku 
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● zná použití teplonosných kapalin a 

zásadách pro míchání solanek, objasní 

požadavky na solankové okruhy a vznik 

elektrochemické koroze, 

● dovede provést přibližný výpočet 

teplosměnná plochy      výparníku, má 

znalosti o běžných závadách výparníků, 

postupech oprav, sušení, zkoušení těsnosti, 

skladování a zásadách jejich údržby, 

 

- závady a opravy výparníků, sušení, těsnost 

a jejich skladování 

 

přesahy 

 Do: 

IKT (2. ročník) : Práce s počítačem 

ELS (2. ročník) : BOZP 

CHZ (2. ročník) : Kondenzátory 

CHZ (2. ročník) : Řídící a automatické přístroje 

CHZ (2. ročník) : Hermetická chladicí zařízení 

OVY (2. ročník) : Bezpečnost práce, seznámení s pracovištěm 

Z: 

ELS (2. ročník) : BOZP 

CHZ (2. ročník) : Chladivové kompresory 

CHZ (2. ročník) : Kondenzátory 

CHZ (2. ročník) : Řídící a automatické přístroje 

CHZ (2. ročník) : Způsoby přeplňování chladiv 

OVY (2. ročník) : Použití speciálního nářadí v chladící technice 

OVY (2. ročník) : Montáž chladícího okruhu, vysoušení, plnění 

OVY (2. ročník) : Samostatná závěrečná práce 

OVY (2. ročník) : Opakování tematických celků 

OVY (2. ročník) : Kombinovaná chladnička s jedním nebo dvěma motorkompresory 

OVY (2. ročník) : Chladicí technika 

M (2. ročník) : Funkce 

M (2. ročník) : Stereometrie 

 průřezová témata 

 ČŽP 

  

Řídící a automatické přístroje 

 

16 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● objasní význam expanzního ventilu 

v chladicím zařízení, zná     rozdělení 

expanzních     ventilů,     jejich

 konstrukci, princip     činnosti,     typické     

vlastnosti a zapojení do okruhu, definuje 

pojem – přehřátí, dokáže vysvětlit oblasti 

použití, 

● vysvětlí význam tlakových spínačů 

(presostatů) v chladicím zařízení, zná 

rozdělení presostatů, jejich konstrukci, 

princip     činnosti,     typické vlastnosti a 

zapojení do okruhu, definuje pojem – 

 

- ovládání chladicích zařízení, řízení a 

regulace 

- expanzní ventily, druhy, funkce v 

okruhu, provedení a použití 

- tlakové spínače (presostaty), princip, funkce 

v okruhu a provedení 

- teplotní spínače (termostaty), princip, funkce 

v okruhu a provedení 

- výměníky tepla, odlučovače oleje, 

odlučovače kapalného chladiva 

- filtry, filtrdehydrátory, dehydrační látky 
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tlaková diference, dokáže vysvětlit oblasti 

použití, 

● vysvětlí význam teplotních spínačů 

(termostatů) v chladicím zařízení, zná 

rozdělení termostatů, jejich konstrukci, 

princip     činnosti,     typické vlastnosti a 

zapojení do okruhu, definuje pojem – 

teplotní diference, dokáže vysvětlit oblasti 

použití, 

● objasní význam vodních ventilů v chladicím 

zařízení, zná rozdělení vodních ventilů, 

jejich konstrukci, princip činnosti, typické 

vlastnosti a zapojení do okruhu, 

● vysvětlí význam odlučovače oleje a 

odlučovače kapalného chladiva v chladicím 

zařízení, zná jejich konstrukci, princip 

činnosti, typické vlastnosti a zapojení do 

okruhu, dokáže vysvětlit oblasti použití, 

● objasní význam filtru a filtrdehydrátoru v 

chladicím zařízení, zná jejich konstrukci, 

princip činnosti a zapojení do okruhu, 

má přehled o používaných dehydračních 

látkách, definuje pojem – molekulové síto, 

 

 

přesahy 

 Do: 

FYZ (2. ročník) : Střídavý proud 

FYZ (2. ročník) : Vlnění a optika 

IKT (2. ročník) : Práce s počítačem 

EM (2. ročník) : Bezpečnost práce 

EM (2. ročník) : Rozdělení a princip činnosti měřicích přístrojů 

EM (2. ročník) : Elektrická měření - teoretická příprava 

EL (2. ročník) : Části elektronických zařízení a přístrojů 

EL (2. ročník) : Základní části elektronických zařízení a přístrojů 

CHZ (2. ročník) : Chladivové kompresory 

CHZ (2. ročník) : Kondenzátory 

CHZ (2. ročník) : Výparníky 

CHZ (2. ročník) : Hermetická chladicí zařízení 

UEE (2. ročník) : Osvětlovací technika a její řízení 

UEE (2. ročník) : Stejnosměrné zdroje 

UEE (2. ročník) : Elektrické teplo v domácnostech a průmyslu 

OVY (2. ročník) : Bezpečnost práce, seznámení s pracovištěm 

OVY (2. ročník) : Měření a měřicí přístroje 

OVY (2. ročník) : Elektrické stroje a přístroje 

OVY (2. ročník) : Chladicí technika 

Z: 

EL (2. ročník) : Základní části elektronických zařízení a přístrojů 

ELS (2. ročník) : BOZP 

ELS (2. ročník) : Rozdělení elektrických strojů 
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ELS (2. ročník) : Transformátory 

ELS (2. ročník) : Asynchronní stroje 

CHZ (2. ročník) : Chladivové kompresory 

CHZ (2. ročník) : Kondenzátory 

CHZ (2. ročník) : Výparníky 

CHZ (2. ročník) : Způsoby přeplňování chladiv 

CHZ (2. ročník) : Hermetická chladicí zařízení 

OVY (2. ročník) : Řídící přístroje 

OVY (2. ročník) : Jistící přístroje 

OVY (2. ročník) : Samostatná závěrečná práce 

OVY (2. ročník) : Opakování tematických celků 

OVY (2. ročník) : Měření a měřicí přístroje 

OVY (2. ročník) : Chladicí technika 

OVY (2. ročník) : Elektrické stroje a přístroje 

M (2. ročník) : Funkce 

M (2. ročník) : Stereometrie 

FYZ (2. ročník) : Elektrický obvod 

 průřezová témata 

 IKT 

  

Způsoby přeplňování chladiv 

 

16 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● objasní význam a druhy kovových tlakových 

nádob pro chladiva a technické plyny, 

orientuje se v barevném značení těchto 

nádob, vysvětlí zásady pro manipulování s 

ocelovými láhvemi, 

● má znalosti pro práci s chladivy i z 

pohledu bezpečnosti práce a vlivu na 

životní prostředí, dokáže poskytnout první 

pomoc při úrazech chladivem, 

● zná způsoby přeplňování chladiv, jejich 

praktické uplatnění a postupy provádění, 

orientuje se v základních bezpečnostních 

předpisech pro plnírny a chladicí zařízení, 

 

- kovové tlakové nádoby, manipulace s 

chladivy 

- způsoby přeplňování chladiv 

- zásady první pomoci a BP, pracovní riziko 

- vliv chladiv na životní prostředí, ekologický 

správná manipulace 

- bezpečnostní předpisy pro plnírny 

- bezpečnostní předpisy pro provoz chladicích 

zařízení 

 

přesahy 

 Do: 

IKT (2. ročník) : Práce s počítačem 

CHZ (2. ročník) : Chladivové kompresory 

CHZ (2. ročník) : Kondenzátory 

CHZ (2. ročník) : Výparníky 

CHZ (2. ročník) : Řídící a automatické přístroje 

CHZ (2. ročník) : Hermetická chladicí zařízení 

OVY (2. ročník) : Chladicí technika 

Z: 

ELS (2. ročník) : BOZP 

OVY (2. ročník) : Odsávání chladiva, bezpečnostní opatření 
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OVY (2. ročník) : Samostatná závěrečná práce 

OVY (2. ročník) : Opakování tematických celků 

OVY (2. ročník) : Chladicí technika 

M (2. ročník) : Stereometrie 
 průřezová témata 

 ČŽP 

  

Hermetická chladicí zařízení 
 

16 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● porovná konstrukci, vlastnosti a 

použití ucpávkových, polohermetických 

a hermetických kompresorů, vysvětlí 

provedení okruhu polohermetického a 

hermetického, 

● objasní princip činnosti, konstrukci a 

použití vestavných elektromotorů pro 

pohon kompresoru používaných v chladicí 

technice, 

● zdůvodní způsoby rozběhu jednofázových 

motorkompresorů podle použitého 

expanzního orgánu (RSIR, CSIR, CSR), 

zná druhy, provedení, vlastnosti a použití 

rozběhových a ochranných elementů pro 

motorkompresory, 

● nakreslí chladicí okruh s expanzní 

kapilárou,      vysvětlí      jeho      činnost s 

průběhy tlaků, orientuje se ve schématu 

dvouteplotního      okruhu      s expanzní 

kapilárou, 

● nakreslí elektrické schéma zapojení 

domácí chladničky a objasní jeho činnost, 

orientuje se v elektrických schématech 

mrazničky se signalizací a kombinované 

chladničky s mrazničkou, dokáže objasnit 

jejich činnost, 

● zná význam, použití a zásady manipulace 

s vakuovací a plnicí soupravou, 

dokáže vytvořit její funkční zapojení ze 

samostatných dílů, objasní použití zařízení 

pro odsávání chladiva z chladicího zařízení, 

 

- porovnání vlastností ucpávkového 

kompresoru,               hermetického a 

polohermetického kompresoru (HK a PHK) 

- druhy HK, konstrukce, provozní požadavky 

- vestavné elektrické motory, řada 

kompresorů RSD, požadavky na motory 

- rozběhové elementy (relé), druhy, 

principy, použití 

- typy rozběhu jednofázových MK 

- jisticí elementy (ochrany), druhy, principy, 

použití 

- okruhy polohermetické a hermetické 

- okruh s expanzní kapilárou (domácí 

chladničky a mrazničky) 

- dvouteplotní okruh s expanzní kapilárou 

- mrazničky, světelná signalizace 

- vakuovací a plnicí souprava 

- vnitřní čistota a těsnost hermetických okruhů 

 

přesahy 

 Do: 

FYZ (2. ročník) : Střídavý proud 

IKT (2. ročník) : Práce s počítačem 

EM (2. ročník) : Bezpečnost práce 

EM (2. ročník) : Rozdělení a princip činnosti měřicích přístrojů 

EM (2. ročník) : Elektrická měření - teoretická příprava 
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EL (2. ročník) : Části elektronických zařízení a přístrojů 

EL (2. ročník) : Základní části elektronických zařízení a přístrojů 

ELS (2. ročník) : BOZP 

ELS (2. ročník) : Transformátory 

CHZ (2. ročník) : Chladivové kompresory 

CHZ (2. ročník) : Řídící a automatické přístroje 

OVY (2. ročník) : Bezpečnost práce, seznámení s pracovištěm 

OVY (2. ročník) : Měření a měřicí přístroje 

OVY (2. ročník) : Elektrické stroje a přístroje 

OVY (2. ročník) : Chladicí technika 

Z: 

ELS (2. ročník) : BOZP 

ELS (2. ročník) : Rozdělení elektrických strojů 

ELS (2. ročník) : Transformátory 

ELS (2. ročník) : Asynchronní stroje 

CHZ (2. ročník) : Chladivové kompresory 

CHZ (2. ročník) : Kondenzátory 

CHZ (2. ročník) : Výparníky 

CHZ (2. ročník) : Řídící a automatické přístroje 

CHZ (2. ročník) : Způsoby přeplňování chladiv 

OVY (2. ročník) : Konstrukce a rozdělení kompresorů 

OVY (2. ročník) : Polohermetický a hermetický motorkompresor 

OVY (2. ročník) : Výkonové zkoušky 

OVY (2. ročník) : Použití speciálního nářadí v chladící technice 

OVY (2. ročník) : Odsávání chladiva, bezpečnostní opatření 

OVY (2. ročník) : Montáž chladícího okruhu, vysoušení, plnění 

OVY (2. ročník) : Jistící přístroje 

OVY (2. ročník) : Zkoušky těsnosti spojů 

OVY (2. ročník) : Chladící okruh s expanzní kapilárou 

OVY (2. ročník) : Zjišťování závad chladícího okruhu s expanzní kapilárou 

OVY (2. ročník) : Odstraňování závad chladícího okruhu s expanzní kapilárou 

OVY (2. ročník) : Samostatná závěrečná práce 

OVY (2. ročník) : Opakování tematických celků 

OVY (2. ročník) : Kombinovaná chladnička s jedním nebo dvěma motorkompresory 

OVY (2. ročník) : Měření a měřicí přístroje 

OVY (2. ročník) : Chladicí technika 

OVY (2. ročník) : Elektrické stroje a přístroje 

M (2. ročník) : Stereometrie 

 průřezová témata 

 ČŽP 

  

3. ročník - dotace: 3, povinný 
 
 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 
 

● ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky 
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● uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně 

vyhledávat a zpracovávat informace 
 

● využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí 
 

● znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání 
 
 

Kompetence k řešení problémů 
 

● porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení 

problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit 

správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky 
 

● spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení) 
 

● volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro 

splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve 
 
 

Komunikativní kompetence 
 

● pochopit výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni k 

prohlubování svých jazykových dovedností 
 

● účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje 
 
 

Personální a sociální kompetence 
 

● adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností 

je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické záležitosti, být finančně 

gramotní 
 

● mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi 

důsledků nezdravého životního stylu a závislostí 
 

● pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností 
 

● přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, 

nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým 
 

● reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných 

lidí, přijímat radu i kritiku 
 
 

Občanské kompetence a kulturní povědomí 
 

● jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu 
 

● jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k 

uplatňování hodnot demokracie 
 

● uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost 

při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních 
 
 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 
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● mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání; uvědomovat 

si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním 

podmínkám 
 

● mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; cílevědomě a zodpovědně 

rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze 
 

● mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o požadavcích 

zaměstnavatelů na pracovníky a umět je srovnávat se svými představami a předpoklady 
 

● vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a 

své profesní cíle 
 
 

Matematické kompetence 
 

● nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je popsat a využít 

pro dané řešení 
 

● používat pojmy kvantifikujícího charakteru 
 
 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat 

s informacemi 

● pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, 

elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních 

technologií 
 

● získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet 
 
 

Odborné kompetence 
 

Provádět elektrotechnická měření a vyhodnocovat naměřené výsledky 
 

● volili nejvhodnější měřicí metodu pro měření na elektrotechnických a elektronických 

zařízeních a přístrojích 
 
 

Číst technickou dokumentaci s porozuměním 
 

● rozuměli technickým schématům a využívali znázorněné vztahy při přípravě, plnění a 

následné kontrole pracovních úkonů 
 

● znali různé druhy technické a elektrotechnické dokumentace, rozuměli této dokumentaci, tj. 

rozuměli údajům na elektrotechnických a strojírenských výkresech 
 
 

Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci 
 

● byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění 

nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout 
 

● osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad 

ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeje apod.), 

rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění 

závad a možných rizik 
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Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb 
 

● dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti 

zavedeným na pracovišti 
 

● chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku 
 
 

Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje 
 

● nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem 

na životní prostředí 
 

● znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské 

ohodnocení 
 
 

Provádět diagnostické, montážní, opravárenské a údržbářské práce na elektrických a 

elektronických zařízeních a přístrojích 

● diagnostikovali technický stav a závady zařízení s mechanismy otáčivého pohybu, 

demontovali je, prováděli údržbu pohyblivých částí, čistili dotyky a sběrné plochy apod. 
 

● využívali v odborné praxi technické poznatky z oblasti úpravy, zpracování a užití rozličných 

materiálů 
 

● zabezpečovali diferencovaně pracoviště před započetím práce na elektrickém zařízení 
 
 

Montáže sestav chladicích zařízení, nové 

montáže chladicích zařízení 

 

6 

 

výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● vysvětlí zásady pro montáže nových 

chladicích zařízení, orientuje se v 

projektové dokumentaci, objasní zásady 

montáží chladicích jednotek s hermetickým 

a polohermetickým kompresorem, 

● má znalosti v oblasti chladírenských 

schémat různých chladicích zařízení a 

dokáže objasnit jejich činnost, 

● rozumí elektrotechnickým schématům 

jednofázových a trojfázových chladicích 

zařízení, orientuje se v projektové 

 

- technologický postup montáže nového CHZ 

- volba místa pro kondenzační jednotku, 

výparník a kondenzátor, montáž pomocného 

zařízení, spádování potrubí 

- zvláštnosti montáží pro hermetické a 

polohermetické kompresory 

- kreslení a orientace v chladírenských 

schématech 

- kreslení a orientace v elektrotechnických 

schématech CHZ 

- projektová dokumentace pro montáž nového 

CHZ se zabudovanou chl. jednotkou 

- projekt nového CHZ s kondenzační 

jednotkou ve strojovně 

 přesahy 

 Do: 

EM (3. ročník) : Bezpečnost práce 

EM (3. ročník) : Elektrická měření - teoretická příprava 

CHZ (3. ročník) : Externí opravy chladicích zařízení 

CHZ (3. ročník) : Difuzní absorpční chladicí zařízení 
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CHZ (3. ročník) : Závady a opravy absorpčních chladniček 

CHZ (3. ročník) : Speciální chladicí okruhy 

CHZ (3. ročník) : Opakování učiva k závěrečné zkoušce 

Z: 

EM (3. ročník) : Bezpečnost práce 

EM (3. ročník) : Elektrická měření - teoretická příprava 

EL (3. ročník) : Základní části elektronických přístrojů a zařízení 

EL (3. ročník) : Elektronická zařízení a přístroje v digitálních technologiích 

CHZ (3. ročník) : Externí opravy chladicích zařízení 

CHZ (3. ročník) : Difuzní absorpční chladicí zařízení 

CHZ (3. ročník) : Závady a opravy absorpčních chladniček 

CHZ (3. ročník) : Speciální chladicí okruhy 

CHZ (3. ročník) : Stroje a zařízení pro chlazení a zmrazování 

OVY (3. ročník) : Bezpečnost práce a seznámení s pracovištěm 

OVY (3. ročník) : Demontáž kompresorů, čištění, klasifikace dílů, celková oprava 

OVY (3. ročník) : Montáž kompresorů, KCHJ jejich použití 

OVY (3. ročník) : Kompresorový parní systém s expanzním ventilem 

OVY (3. ročník) : Klimatizační zařízení 

OVY (3. ročník) : Zjišťování závad a způsob opravy chladících okruhů s expanzní kapilárou 

OVY (3. ročník) : Opakování tematických celků 

OVY (3. ročník) : Měření měřícími přístroji 

OVY (3. ročník) : Cvičné panely 

OVY (3. ročník) : Chladicí technika 
 průřezová témata 

 ČŽP 

  

Externí opravy chladicích zařízení 
 

10 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● má znalosti o používaném nářadí, 

přístrojích a dalším vybavení servisního 

mechanika pro externí opravy chladicích 

zařízení (CHZ), 

● aplikuje získané znalosti a dovednosti 

o chladicích systémech při diagnostice 

závad chladicích zařízení, dokáže zvažovat 

možnosti řešení závad a realizovat opravy 

optimálním způsobem pro daný případ, 

● objasní příčiny a důsledky jednotlivých 

závad chladicích zařízení, uvede projevy, 

zjištění a technologické postupy pro jejich 

odstranění, 

● navrhuje provádění oprav s ohledem na 

bezpečnost práce a ochranu životního 

prostředí, 

 

- nářadí, nástroje a vybavení servisního 

mechanika pro externí opravy 

- porovnání diagnostiky závad u UK, HK a 

PHK 

- nedostatek chladiva v zařízení, postupy 

retrofit a drop-in 

- přebytek chladiva v zařízení 

- nezkondenzovatelné plyny (vzduch) v 

zařízení 

- nedostatek a přebytek oleje v kompresoru 

- nedostatečný výkon kompresoru 

- špatná funkce termostatu 

- špatná funkce expanzního ventilu 

- špatná funkce tlakového spínače 

- netěsnost okruhu, netěsná hřídelová 

ucpávka 

- vlhkost v zařízení a mechanické nečistoty v 

okruhu 

- závady expanzní kapiláry 
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 - zadřený kompresor u HK a PHK 

- závitový zkrat u KH a PHK 

- zkrat na kostru (ztráta izolačního odporu), 

změření RIZ a RP 

- spálený elektromotor v HK a PHK 

- ostatní závady elektrického charakteru 

 přesahy 

 Do: 

IKT (3. ročník) : Další aplikační programy 

EM (3. ročník) : Bezpečnost práce 

EM (3. ročník) : Elektrická měření - teoretická příprava 

EL (3. ročník) : Základní části elektronických přístrojů a zařízení 

EL (3. ročník) : Elektronická zařízení a přístroje v digitálních technologiích 

CHZ (3. ročník) : Montáže sestav chladicích zařízení, nové montáže chladicích zařízení 

CHZ (3. ročník) : Difuzní absorpční chladicí zařízení 

CHZ (3. ročník) : Závady a opravy absorpčních chladniček 

CHZ (3. ročník) : Speciální chladicí okruhy 

CHZ (3. ročník) : Stroje a zařízení pro chlazení a zmrazování 

Z: 

EL (3. ročník) : Základní části elektronických přístrojů a zařízení 

EL (3. ročník) : Elektronická zařízení a přístroje v digitálních technologiích 

CHZ (3. ročník) : Montáže sestav chladicích zařízení, nové montáže chladicích zařízení 

CHZ (3. ročník) : Difuzní absorpční chladicí zařízení 

CHZ (3. ročník) : Závady a opravy absorpčních chladniček 

CHZ (3. ročník) : Speciální chladicí okruhy 

CHZ (3. ročník) : Stroje a zařízení pro chlazení a zmrazování 

OVY (3. ročník) : Demontáž kompresorů, čištění, klasifikace dílů, celková oprava 

OVY (3. ročník) : Montáž kompresorů, KCHJ jejich použití 

OVY (3. ročník) : Kompresorový parní systém s expanzním ventilem 

OVY (3. ročník) : Klimatizační zařízení 

OVY (3. ročník) : Opakování tematických celků 

OVY (3. ročník) : Měření měřícími přístroji 

OVY (3. ročník) : Cvičné panely 

OVY (3. ročník) : Chladicí technika 
 průřezová témata 

 ČSP 

  

Difuzní absorpční chladicí zařízení 
 

10 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● vysvětlí princip činnosti

 difuzního absorpčního 

chladicího systému, objasní pojmy 

absorpce, difuze, využití parciálních tlaků 

a spojitých nádob u absorpční 

aparatury, 

● objasní provedení a použití elektrického 

a plynového vyhřívání varníku včetně 

požadované bezpečnosti při provozu, 

 

- základní pojmy, vývoj a současný stav 

- princip parciálních tlaků a oběhy médií v 

absorpční aparatuře 

- princip činnosti absorpční aparatury 

- regulace chladicího výkonu, požadavky na 

absorpční aparatury 

- elektrické vyhřívání varníku 

- plynové vyhřívání varníku 
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● umí porovnat výhody, nevýhody a 

energetickou     účinnost     absorpčního a 

kompresorového systému chlazení, 

 

- energetické porovnání absorpčního a 

kompresorového chladicího systému 

 

přesahy 

 Do: 

IKT (3. ročník) : Další aplikační programy 

EM (3. ročník) : Bezpečnost práce 

EM (3. ročník) : Elektrická měření - teoretická příprava 

EL (3. ročník) : Základní části elektronických přístrojů a zařízení 

EL (3. ročník) : Elektronická zařízení a přístroje v digitálních technologiích 

CHZ (3. ročník) : Montáže sestav chladicích zařízení, nové montáže chladicích zařízení 

CHZ (3. ročník) : Externí opravy chladicích zařízení 

CHZ (3. ročník) : Závady a opravy absorpčních chladniček 

CHZ (3. ročník) : Speciální chladicí okruhy 

CHZ (3. ročník) : Stroje a zařízení pro chlazení a zmrazování 

CHZ (3. ročník) : Tepelné izolace 

CHZ (3. ročník) : Elektrotechnické normy předpisy (rozšiřující učivo) 

CHZ (3. ročník) : Opakování učiva k závěrečné zkoušce 

Z: 

EL (3. ročník) : Elektronická zařízení a přístroje v digitálních technologiích 

CHZ (3. ročník) : Montáže sestav chladicích zařízení, nové montáže chladicích zařízení 

CHZ (3. ročník) : Externí opravy chladicích zařízení 

CHZ (3. ročník) : Závady a opravy absorpčních chladniček 

CHZ (3. ročník) : Speciální chladicí okruhy 

CHZ (3. ročník) : Stroje a zařízení pro chlazení a zmrazování 
 průřezová témata 

 ČŽP 

  

Závady a opravy absorpčních chladniček 

 

8 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● má znalosti o potřebném nářadí, přístrojích 

a dalším vybavení servisního mechanika 

pro opravy absorpčních chladniček, 

orientuje se v diagnostice běžných závad 

absorpční aparatury, 

● aplikuje získané znalosti a dovednosti při 

diagnostice závad a postupech jejich oprav 

na elektrické instalaci absorpční chladničky 

● objasní diagnostiku závad a postupy 

při jejich opravách na plynové instalaci 

absorpční chladničky, orientuje se v 

bezpečnostních zásadách práce na 

uvedeném plynospotřebiči, 

 

- nářadí a vybavení opraváře 

- únik náplně abs. aparatury 

- ucpání abs. aparatury, špatné spádování 

- závady na elektrické instalaci 

 

přesahy 

 Do: 

IKT (3. ročník) : Další aplikační programy 

EM (3. ročník) : Bezpečnost práce 
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EM (3. ročník) : Elektrická měření - teoretická příprava 

EL (3. ročník) : Základní části elektronických přístrojů a zařízení 

EL (3. ročník) : Elektronická zařízení a přístroje v digitálních technologiích 

CHZ (3. ročník) : Montáže sestav chladicích zařízení, nové montáže chladicích zařízení 

CHZ (3. ročník) : Externí opravy chladicích zařízení 

CHZ (3. ročník) : Difuzní absorpční chladicí zařízení 

CHZ (3. ročník) : Speciální chladicí okruhy 

CHZ (3. ročník) : Stroje a zařízení pro chlazení a zmrazování 

CHZ (3. ročník) : Elektrotechnické normy předpisy (rozšiřující učivo) 

CHZ (3. ročník) : Opakování učiva k závěrečné zkoušce 

Z: 

EL (3. ročník) : Základní části elektronických přístrojů a zařízení 

EL (3. ročník) : Elektronická zařízení a přístroje v digitálních technologiích 

CHZ (3. ročník) : Montáže sestav chladicích zařízení, nové montáže chladicích zařízení 

CHZ (3. ročník) : Externí opravy chladicích zařízení 

CHZ (3. ročník) : Difuzní absorpční chladicí zařízení 

CHZ (3. ročník) : Speciální chladicí okruhy 

CHZ (3. ročník) : Stroje a zařízení pro chlazení a zmrazování 

OVY (3. ročník) : Měření měřícími přístroji 

OVY (3. ročník) : Cvičné panely 

OVY (3. ročník) : Chladicí technika 

 průřezová témata 

 ČŽP 

  

Speciální chladicí okruhy 

 

6 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● orientuje se v principu činnosti a použití 

chladicího zařízení s dělenou kompresí 

(okruh s dvoustupňovou kompresí), 

chladicího zařízení kaskádního – děleného 

(okruh s dvoustupňovou kaskádou) a 

chladicího zařízení pracujícího se zeotropní 

směsí chladiv. 

● zná funkce a rozdělení klimatizačních 

zařízení, dokáže popsat jejich konstrukce, 

vlastnosti a oblasti použití, orientuje se 

v technických parametrech klimatizace, 

má znalosti o zásadách provádění údržby 

a rozumí její technické dokumentaci 

klimatizačních zařízení, 

● rozumí způsobům využití tepelných 

čerpadel, vysvětlí jejich konstrukci a princip 

činnosti, objasní využitelnost přírodních 

a jiných     zdrojů     tepla, orientuje se 

v     technických parametrech tepelných 

čerpadel, 

 

- možnosti použití jednostupňového CHZ 

- princip vícestupňové komprese 

- chladicí okruhy s dvoustupňovou kompresí 

- chladicí okruhy kaskádní (dělené) 

- chladicí okruhy se zeotropickou směsí 

chladiv 

- klimatizační technika 

- tepelná čerpadla 

 

přesahy 
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Do: 

IKT (3. ročník) : Další aplikační programy 

EM (3. ročník) : Bezpečnost práce 

EM (3. ročník) : Elektrická měření - teoretická příprava 

EL (3. ročník) : Základní části elektronických přístrojů a zařízení 

EL (3. ročník) : Elektronická zařízení a přístroje v digitálních technologiích 

CHZ (3. ročník) : Montáže sestav chladicích zařízení, nové montáže chladicích zařízení 

CHZ (3. ročník) : Externí opravy chladicích zařízení 

CHZ (3. ročník) : Difuzní absorpční chladicí zařízení 

CHZ (3. ročník) : Závady a opravy absorpčních chladniček 

CHZ (3. ročník) : Biologické vlastnosti potravin 

CHZ (3. ročník) : Konzervace potravin pomoci chladicí techniky 

CHZ (3. ročník) : Stroje a zařízení pro chlazení a zmrazování 

CHZ (3. ročník) : Tepelné izolace 

CHZ (3. ročník) : Elektrotechnické normy předpisy (rozšiřující učivo) 

CHZ (3. ročník) : Opakování učiva k závěrečné zkoušce 

Z: 

EL (3. ročník) : Elektronická zařízení a přístroje v digitálních technologiích 

CHZ (3. ročník) : Montáže sestav chladicích zařízení, nové montáže chladicích zařízení 

CHZ (3. ročník) : Externí opravy chladicích zařízení 

CHZ (3. ročník) : Difuzní absorpční chladicí zařízení 

CHZ (3. ročník) : Závady a opravy absorpčních chladniček 

CHZ (3. ročník) : Biologické vlastnosti potravin 

CHZ (3. ročník) : Stroje a zařízení pro chlazení a zmrazování 

OVY (3. ročník) : Zjišťování závad a způsob opravy chladících okruhů s expanzní kapilárou 

OVY (3. ročník) : Opakování tematických celků 

OVY (3. ročník) : Chladicí technika 
 průřezová témata 

 IKT 

  

Biologické vlastnosti potravin 

 

6 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● vysvětlí význam a složení potravin a objasní 

pojem neúdržné potraviny, 

● zdůvodní příčiny znehodnocování potravin 

a objasní základní způsoby konzervace 

potravin, 

 

- základní pojmy, vlastnosti potravin 

- neúdržné potraviny, složení potravin 

- příčiny znehodnocování potravin 

- základní způsoby konzervace potravin 
 

přesahy 

 Do: 

ON (3. ročník) : Člověk a ekonomika 

CHZ (3. ročník) : Speciální chladicí okruhy 

CHZ (3. ročník) : Tepelné izolace 

CHZ (3. ročník) : Opakování učiva k závěrečné zkoušce 

Z: 

CHZ (3. ročník) : Speciální chladicí okruhy 

CHZ (3. ročník) : Konzervace potravin pomoci chladicí techniky 

CHZ (3. ročník) : Stroje a zařízení pro chlazení a zmrazování 
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průřezová témata 

 ČŽP 

  

Konzervace potravin pomoci chladicí 

techniky 

 

6 

 

výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● zdůvodní hlavní zásady, které je třeba 

dodržovat v chladicím řetězu – vliv teploty, 

vliv prostředí, vliv času a vliv manipulace, 

objasní základní rozdíly mezi chlazením a 

zmrazováním, 

● vysvětlí význam rychlosti pochodu u 

zchlazování a zmrazování, objasní pojem -

šokové zmrazování, 

● orientuje se v procesech sublimačního 

sušení a zahušťování vymrazováním, 

charakterizuje skladování a přepravu 

chlazených a zmrazených produktů, 

 

- chladicí řetěz, vlivy teploty, prostředí, času a 

manipulace 

- rychlost pochodu u chlazení a zmrazování 

- proces zmrazování a kvalita potravin 

- sublimační sušení, zahušťování 

vymrazováním 

- skladování chlazených a zmrazených 

produktů 

- přeprava chlazených a zmrazených 

produktů 

 

přesahy 

 Do: 

IKT (3. ročník) : Další aplikační programy 

CHZ (3. ročník) : Biologické vlastnosti potravin 

CHZ (3. ročník) : Tepelné izolace 

CHZ (3. ročník) : Opakování učiva k závěrečné zkoušce 

Z: 

CHZ (3. ročník) : Speciální chladicí okruhy 

CHZ (3. ročník) : Stroje a zařízení pro chlazení a zmrazování 

OVY (3. ročník) : Chladicí technika 

 průřezová témata 

 ODS 

  

Stroje a zařízení pro chlazení a 

zmrazování 

 

7 

 

výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● má znalosti o zařízeních pro 

chlazení a zmrazování, vysvětlí pochody 

v     rychlochladírnách,     zchlazovacích     a 

zmrazovacích tunelech, 

● objasní princip činnosti a využití 

vzduchových       zmrazovačů,       fluidních 

zmrazovačů, kontaktních zmrazovačů, a 

zmrazovačů vroucí kapalinou, 

 

- chladírny, mrazicí boxy, zchlazovací a 

zmrazovací tunely 

- vzduchové, fluidní a kontaktní zmrazovače 

- imerzní zmrazovače a zmrazovače vroucí 

kapalinou 

 

přesahy 

 Do: 

IKT (3. ročník) : Další aplikační programy 

CHZ (3. ročník) : Montáže sestav chladicích zařízení, nové montáže chladicích zařízení 
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CHZ (3. ročník) : Externí opravy chladicích zařízení 

CHZ (3. ročník) : Difuzní absorpční chladicí zařízení 

CHZ (3. ročník) : Závady a opravy absorpčních chladniček 

CHZ (3. ročník) : Speciální chladicí okruhy 

CHZ (3. ročník) : Biologické vlastnosti potravin 

CHZ (3. ročník) : Konzervace potravin pomoci chladicí techniky 

CHZ (3. ročník) : Tepelné izolace 

CHZ (3. ročník) : Elektrotechnické normy předpisy (rozšiřující učivo) 

CHZ (3. ročník) : Opakování učiva k závěrečné zkoušce 

Z: 

EL (3. ročník) : Základní části elektronických přístrojů a zařízení 

EL (3. ročník) : Elektronická zařízení a přístroje v digitálních technologiích 

CHZ (3. ročník) : Externí opravy chladicích zařízení 

CHZ (3. ročník) : Difuzní absorpční chladicí zařízení 

CHZ (3. ročník) : Závady a opravy absorpčních chladniček 

CHZ (3. ročník) : Speciální chladicí okruhy 

OVY (3. ročník) : Demontáž kompresorů, čištění, klasifikace dílů, celková oprava 

OVY (3. ročník) : Výkonové zkoušky kompresorů 

OVY (3. ročník) : Montáž kompresorů, KCHJ jejich použití 

OVY (3. ročník) : Kompresorový parní systém s expanzním ventilem 

OVY (3. ročník) : Klimatizační zařízení 

OVY (3. ročník) : Zjišťování závad a způsob opravy chladících okruhů s expanzní kapilárou 

OVY (3. ročník) : Opakování tematických celků 

OVY (3. ročník) : Cvičné panely 

OVY (3. ročník) : Chladicí technika 

 průřezová témata 

 ČSP 

  

Tepelné izolace 

 

11 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● objasní vznik tepelných ztrát a uvede 

tepelné vlastnosti látek, orientuje se 

v základních parametrech udávaných u 

tepelných izolací, 

● zná obecné požadavky, význam a praktické 

užití tepelných izolací v chladicí technice, 

vysvětlí vliv vlhkosti, nasákavosti a 

parotěsné vrstvy na vlastnosti tepelných 

izolantů, 

● má znalosti o rozdělení a vlastnostech 

tepelněizolačních materiálů a zásadách pro 

manipulaci s tepelnými izolacemi, 

 

- tepelné vlastnosti látek, tepelné ztráty, užití 

izolací v oboru 

- materiály s malým součinitelem tepelné 

vodivostí 

- vliv teploty a vlhkosti (nasákavostí), izolace 

potrubí 

- izolace korkové a vláknité 

- izolace reflexní a fóliové 

- izolace pěněné (lehčené plasty- polystyren 

a polyuretan), ekologie 

- izolace vakuová 
 

přesahy 

 Do: 

FYZ (1. ročník) : Jednotky soustavy SI 

IKT (3. ročník) : Další aplikační programy 

CHZ (3. ročník) : Opakování učiva k závěrečné zkoušce 
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Z: 

CHZ (3. ročník) : Difuzní absorpční chladicí zařízení 

CHZ (3. ročník) : Speciální chladicí okruhy 

CHZ (3. ročník) : Biologické vlastnosti potravin 

CHZ (3. ročník) : Konzervace potravin pomoci chladicí techniky 

CHZ (3. ročník) : Stroje a zařízení pro chlazení a zmrazování 

OVY (3. ročník) : Opakování tematických celků 

OVY (3. ročník) : Chladicí technika 
 průřezová témata 

 ČSP 

  

Elektrotechnické normy předpisy 

(rozšiřující učivo) 

 

10 

 

výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● má potřebné znalosti elektrotechnických 

norem a předpisů v rozsahu odborné 

způsobilosti podle §5 vyhlášky č. 50/1978 

Sb., 

● prokáže znalosti elektrotechnických norem 

a předpisů složením stanovených testů, 

 

- elektrotechnické normy a předpisy v rozsahu 

odborné způsobilosti dle § 5 vyhlášky č. 50/78 

Sb. 

- opakování učiva 
 

přesahy 

 Do: 

ZE (1. ročník) : Základní pojmy a fyzikální principy 

ZE (1. ročník) : Stejnosměrný proud 

ZE (1. ročník) : Elektrochemie 

ZE (1. ročník) : Elektrostatické pole 

ZE (1. ročník) : Magnetické pole 

ZE (1. ročník) : Elektromagnetická indukce 

ZE (1. ročník) : Střídavý proud 

ZE (1. ročník) : Trojfázový proud 

EM (2. ročník) : Bezpečnost práce 

EM (2. ročník) : Rozdělení a princip činnosti měřicích přístrojů 

EM (2. ročník) : Elektrická měření - teoretická příprava 

EM (3. ročník) : Bezpečnost práce 

EM (3. ročník) : Elektrická měření - teoretická příprava 

EL (2. ročník) : Části elektronických zařízení a přístrojů 

EL (2. ročník) : Základní části elektronických zařízení a přístrojů 

EL (3. ročník) : Základní části elektronických přístrojů a zařízení 

EL (3. ročník) : Elektronická zařízení a přístroje v digitálních technologiích 

UEE (2. ročník) : Osvětlovací technika a její řízení 

UEE (2. ročník) : Stejnosměrné zdroje 

UEE (2. ročník) : Elektrické teplo v domácnostech a průmyslu 

OVY (1. ročník) : Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce, požární prevence 

OVY (2. ročník) : Bezpečnost práce, seznámení s pracovištěm 

Z: 

EM (3. ročník) : Bezpečnost práce 

EM (3. ročník) : Elektrická měření - teoretická příprava 
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EL (3. ročník) : Základní části elektronických přístrojů a zařízení 

EL (3. ročník) : Elektronická zařízení a přístroje v digitálních technologiích 

CHZ (3. ročník) : Difuzní absorpční chladicí zařízení 

CHZ (3. ročník) : Závady a opravy absorpčních chladniček 

CHZ (3. ročník) : Speciální chladicí okruhy 

CHZ (3. ročník) : Stroje a zařízení pro chlazení a zmrazování 

OVY (3. ročník) : Měření měřícími přístroji 

OVY (3. ročník) : Cvičné panely 

OVY (3. ročník) : Chladicí technika 

 průřezová témata 

 ODS 

  

Opakování učiva k závěrečné zkoušce 

 

10 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● aplikuje znalosti a dovednosti v tematických 

okruzích pro písemnou a ústní část 

závěrečné zkoušky, vyjadřuje se technicky 

v ústní i písemné formě, používá odbornou 

terminologii typickou pro elektrotechniku a 

pro aplikační 

● rozumí elektrotechnické a další 

technické dokumentaci, rozumí různým 

způsobům      technického      zobrazování, 

využívá      prostředky informačních      a 

komunikačních technologií,       získává 

informace z různých zdrojů, 

● objasní zásady bezpečnosti práce a 

ochranu zdraví při prováděné práci, má 

vědomosti o zásadách poskytování první 

pomoci při úrazech a dokáže první pomoc 

poskytnout, 

● zná význam ochrany a zlepšování životního 

prostředí pro člověka, aplikuje ekonomické 

jednání s ohledem na životní prostředí, 

 

- opakování učiva 1. ročníku 

- opakování učiva 2. ročníku 

- opakování učiva 3. ročníku 

- konzultace k okruhům pro písemnou a ústní 

část závěrečné zkoušky 

 

přesahy 

 Do: 

ZE (1. ročník) : Základní pojmy a fyzikální principy 

ZE (1. ročník) : Stejnosměrný proud 

ZE (1. ročník) : Elektrochemie 

ZE (1. ročník) : Elektrostatické pole 

ZE (1. ročník) : Magnetické pole 

ZE (1. ročník) : Elektromagnetická indukce 

ZE (1. ročník) : Střídavý proud 

ZE (1. ročník) : Trojfázový proud 

EM (2. ročník) : Bezpečnost práce 

EM (2. ročník) : Rozdělení a princip činnosti měřicích přístrojů 

EM (2. ročník) : Elektrická měření - teoretická příprava 
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EM (3. ročník) : Bezpečnost práce 

EM (3. ročník) : Elektrická měření - teoretická příprava 

EL (2. ročník) : Části elektronických zařízení a přístrojů 

EL (2. ročník) : Základní části elektronických zařízení a přístrojů 

EL (3. ročník) : Základní části elektronických přístrojů a zařízení 

EL (3. ročník) : Elektronická zařízení a přístroje v digitálních technologiích 

OVY (1. ročník) : Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce, požární prevence 

OVY (1. ročník) : Základy ručního a strojního obrábění 

OVY (1. ročník) : Řezání kovů 

OVY (1. ročník) : Závity 

OVY (2. ročník) : Bezpečnost práce, seznámení s pracovištěm 

OVY (2. ročník) : Měření a měřicí přístroje 

OVY (2. ročník) : Elektrické stroje a přístroje 

OVY (2. ročník) : Chladicí technika 

Z: 

EM (3. ročník) : Elektrická měření - teoretická příprava 

EL (3. ročník) : Elektronická zařízení a přístroje v digitálních technologiích 

CHZ (3. ročník) : Montáže sestav chladicích zařízení, nové montáže chladicích zařízení 

CHZ (3. ročník) : Difuzní absorpční chladicí zařízení 

CHZ (3. ročník) : Závady a opravy absorpčních chladniček 

CHZ (3. ročník) : Speciální chladicí okruhy 

CHZ (3. ročník) : Biologické vlastnosti potravin 

CHZ (3. ročník) : Konzervace potravin pomoci chladicí techniky 

CHZ (3. ročník) : Stroje a zařízení pro chlazení a zmrazování 

CHZ (3. ročník) : Tepelné izolace 

OVY (3. ročník) : Opakování tematických celků 
 průřezová témata 

 IKT 
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4.8.7. Užití elektrické energie 
 
 

Pojetí předmětu 

Obecný cíl předmětu 

Vyučovací předmět patří mezi specializace obou oborů. Žákům poskytuje potřebné znalosti a cílové 

vědomosti spočívající ve znalosti témat zařazených do předmětu, patří mezi důležité předměty 

oborů. 

Charakteristika učiva 
 

předmět je vyučován ve druhém ročníku. Velký důraz je kladen na vlastnosti materiálů použitých v 

elektrotechnice. Žáci se naučí využívat mezipředmětové vztahy. 

Výsledky vzdělávání v oblasti citů, postojů a preferencí 
 

Formativní působení školy se projevuje v oblasti výchovy a vzdělávání. Sledování efektivních cílů 

je převážně v oblasti výchovy. Ve výuce předmětu musí vyučující usilovat, aby žáci jednali 

odpovědně, přijímali odpovědnost za provedenou práci. Vytvářeli si vlastní úsudek nepřijímali 

nekriticky vše, co má charakter modernizace v oboru, při montáži neriskovali přehlížením 

některých provozních a bezpečnostních předpisů, uznávali život jako nejvyšší hodnotu. 

Vážili si hodnot lidské práce racionálně využívali svěřené prostředky volili použivané materialy, 
montážní postupy dle zásad ochrany životního prostředí vážili si názoru zkušenějších pracovníků, 

respektovali příkazy nadřízených.  

Kritéria hodnocení 

Při hodnocení je kladen důraz na stupen osvojení probírané látky hloubku porozumění danému 

tématu, 

schopnost aplikovat získané poznatky při řešení praktických úkolů. Dosažení výsledků vzdělávání 

bude zajišováno a hodnoceno Ustním zkoušením dle klasifikačního řádu 

hodnocením samostatnou prací žáků. 
 

Vyučovací předmět patří mezi specializace obor. Žákům 
 

poskytuje potřebné znalosti a cílové vědomosti spočívající ve znalosti témat zařazených do 

předmětu. Kultivuje na přiměřené úrovni technologické vědomí žáků. Patří mezi důležité předměty 

oboru. 

Charakteristika učiva: 
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Učivo je dělené do tématických celků k naplnění profilu absolventa. Předmět je vyučován ve 
 

druhém ročníku. Velký důraz je kladen na vlastnosti materiálů použitých v elektrotechnice, 

cílené 
 

vědomosti o elektrických strojích a přístrojích. 

Žáci se naučí využívat mezipředmětové vztahy. 

Výsledky vzdělávání v oblasti citů, postojů a preferencí 
 
 

Učební plán předmětu 
 

Ročník 

 

I 

 Dotace 

 

1 

 Povinnost 

(skupina) 

 

 
povinný 
 

Dotace 

skupiny 

 

 

 
 

1. ročník - dotace: 1, povinný 
 
 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 
 

● mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání 
 

● ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky 
 

● s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizovat 

si poznámky 
 

● uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně 

vyhledávat a zpracovávat informace 
 

● využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí 
 

● znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání 
 
 

Kompetence k řešení problémů 
 

● porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení 

problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit 

správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky 
 

● spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení) 
 

● uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace 
 

● volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro 

splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve 
 
 

Komunikativní kompetence 
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● dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní pracovní uplatnění dle potřeb a 

charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět základní odborné terminologii a 

základním pracovním pokynům v písemné i ústní formě) 
 

● formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově 

správně 
 

● pochopit výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni k 

prohlubování svých jazykových dovedností 
 

● snažit se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii 
 

● účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje 
 

● vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování 
 

● vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i 

psaných a vhodně se prezentovat 
 

● zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů, popř. projevů jiných lidí 
 
 

Personální a sociální kompetence 
 

● adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností 

je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické záležitosti, být finančně 

gramotní 
 

● mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi 

důsledků nezdravého životního stylu a závislostí 
 

● ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí 
 

● podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě 

zvažovat návrhy druhých 
 

● posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a 

chování v různých situacích 
 

● pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností 
 

● přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly 
 

● reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných 

lidí, přijímat radu i kritiku 
 

● stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace 

a životních podmínek 
 
 

Občanské kompetence a kulturní povědomí 
 

● dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika), 

vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci 
 

● chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje 
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● jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu 
 

● jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k 

uplatňování hodnot demokracie 
 

● uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost 

při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních 
 
 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 
 

● mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání; uvědomovat 

si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním 

podmínkám 
 

● mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; cílevědomě a zodpovědně 

rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze 
 

● vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a 

své profesní cíle 
 
 

Matematické kompetence 
 

● aplikovat matematické postupy při řešení praktických úkolů v běžných situacích 
 

● aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i prostoru 
 

● číst různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.) 
 

● nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je popsat a využít 

pro dané řešení 
 

● používat pojmy kvantifikujícího charakteru 
 

● provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy 
 

● správně používat a převádět běžné jednotky 
 
 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat 

s informacemi 

● komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace 
 

● pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením 
 

● pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, 

elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních 

technologií 
 

● pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních 

technologií 
 

● učit se používat nové aplikace 
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● uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a 

kriticky přistupovat k získaných informacím, být mediálně gramotní 
 

● získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet 
 
 

Odborné kompetence 
 

Číst technickou dokumentaci s porozuměním 
 

● rozuměli různým způsobům technického zobrazování 
 

● rozuměli technickým schématům a využívali znázorněné vztahy při přípravě, plnění a 

následné kontrole pracovních úkonů 
 
 

Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci 
 

● byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění 

nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout 
 

● chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků 

(i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i 

jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle 

příslušných norem 
 

● osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad 

ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeje apod.), 

rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění 

závad a možných rizik 
 

● znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

a požární prevence 
 
 

Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb 
 

● dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, 

zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana) 
 

● dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti 

zavedeným na pracovišti 
 

● chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku 
 
 

Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje 

● efektivně hospodařili se svými finančními prostředky 
 

● nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem 

na životní prostředí 
 

● zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) 

možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady 
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Provádět diagnostické, montážní, opravárenské a údržbářské práce na elektrických a 

elektronických zařízeních a přístrojích 

● rozlišovali druhy elektrických strojů a přístrojů, na základě diagnostikovaných hodnot 

prováděli jejich opravy, včetně elektronických částí 
 

● řešili elektrické obvody v ustáleném stavu, navrhovali a realizovali odpovídající náhradní 

zapojení těchto obvodů či zařízení, volili vhodné součástky 
 

● využívali v odborné praxi technické poznatky z oblasti úpravy, zpracování a užití rozličných 

materiálů 
 
 

Osvětlovací technika a její řízení 

 

10 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● vytváří si fyzikálně správné představy 

o základech elektrochemie využívané v 

technické oblasti 

● zapojuje a uvádí do provozu elektrické 

světelné zdroje a systémy 

● lokalizuje závady na světelných zdrojích a 

systémech a odstraňuje je 

 

- světelné veličiny a jednotky, měření intenzity 

světla, světelná účinnost 

- světelné zdroje 

- světelná signalizace 

- provoz a údržba 

 

přesahy 

 Do: 

FYZ (2. ročník) : Elektrický obvod 

FYZ (2. ročník) : Střídavý proud 

EM (2. ročník) : Bezpečnost práce 

EM (2. ročník) : Elektrická měření - teoretická příprava 

EL (2. ročník) : Části elektronických zařízení a přístrojů 

EL (2. ročník) : Základní části elektronických zařízení a přístrojů 

ELS (2. ročník) : BOZP 

Z: 

EM (2. ročník) : Bezpečnost práce 

EM (2. ročník) : Rozdělení a princip činnosti měřicích přístrojů 

EM (2. ročník) : Elektrická měření - teoretická příprava 

EL (2. ročník) : Části elektronických zařízení a přístrojů 

EL (2. ročník) : Základní části elektronických zařízení a přístrojů 

ELS (2. ročník) : BOZP 

ELS (2. ročník) : Rozdělení elektrických strojů 

ELS (2. ročník) : Transformátory 

ELS (2. ročník) : Asynchronní stroje 

CHZ (2. ročník) : Řídící a automatické přístroje 

OVY (2. ročník) : Měřící přístroje,měř. el. hodnot 

OVY (2. ročník) : Elektromontážní práce 

OVY (2. ročník) : Měření a měřicí přístroje 

OVY (2. ročník) : Chladicí technika 

OVY (2. ročník) : Elektrické stroje a přístroje 

M (2. ročník) : Funkce 

FYZ (2. ročník) : Elektrický obvod 

CHZ (3. ročník) : Elektrotechnické normy předpisy (rozšiřující učivo) 
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průřezová témata 

 ODS 

  

Stejnosměrné zdroje 

 

12 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● provádí údržbu a zabezpečuje provozní 

připravenost akumulátorů 

 

- principy, užívané konstrukce, proces 

nabíjení a vybíjení, kapacita, vnitřní odpor 

- provoz a údržba 
 přesahy 

 Do: 

FYZ (2. ročník) : Elektrický obvod 

FYZ (2. ročník) : Magnetické pole 

FYZ (2. ročník) : Vlnění a optika 

EM (2. ročník) : Bezpečnost práce 

EM (2. ročník) : Rozdělení a princip činnosti měřicích přístrojů 

EL (2. ročník) : Části elektronických zařízení a přístrojů 

EL (2. ročník) : Základní části elektronických zařízení a přístrojů 

ELS (2. ročník) : BOZP 

ELS (2. ročník) : Rozdělení elektrických strojů 

ELS (2. ročník) : Transformátory 

ELS (2. ročník) : Asynchronní stroje 

CHZ (2. ročník) : Chladivové kompresory 

OVY (2. ročník) : Elektrické stroje a přístroje 

Z: 

EM (2. ročník) : Bezpečnost práce 

EM (2. ročník) : Rozdělení a princip činnosti měřicích přístrojů 

EM (2. ročník) : Elektrická měření - teoretická příprava 

EL (2. ročník) : Části elektronických zařízení a přístrojů 

EL (2. ročník) : Základní části elektronických zařízení a přístrojů 

ELS (2. ročník) : BOZP 

ELS (2. ročník) : Rozdělení elektrických strojů 

ELS (2. ročník) : Transformátory 

ELS (2. ročník) : Asynchronní stroje 

CHZ (2. ročník) : Chladivové kompresory 

CHZ (2. ročník) : Řídící a automatické přístroje 

OVY (2. ročník) : Měřící přístroje,měř. el. hodnot 

OVY (2. ročník) : Měření a měřicí přístroje 

OVY (2. ročník) : Chladicí technika 

OVY (2. ročník) : Elektrické stroje a přístroje 

M (2. ročník) : Funkce 

FYZ (2. ročník) : Elektrický obvod 

CHZ (3. ročník) : Elektrotechnické normy předpisy (rozšiřující učivo) 

 průřezová témata 

 ČŽP 

  

Elektrické teplo v domácnostech a 

průmyslu 

 

11 
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výsledky vzdělávání 
 

učivo 
 ● zná principy elektrického ohřevu, dokáže 

vysvětlit tepelné veličiny 

● popíše domácí a průmyslové elektrické 

tepelné spotřebiče a vysvětlí jejich princip 

činnosti 
 

- vlastnosti elektrického tepla 

- tepelné veličiny 

- způsoby šíření tepla 

- druhy elektrického ohřevu 

- činnost a užití domácích tepelných 

spotřebičů 

- činnost a užití průmyslových tepelných 

spotřebičů 

- provedení a činnost chladících zařízení 
 přesahy 

 Do: 

FYZ (2. ročník) : Elektrický obvod 

FYZ (2. ročník) : Magnetické pole 

FYZ (2. ročník) : Střídavý proud 

FYZ (2. ročník) : Vlnění a optika 

EM (2. ročník) : Bezpečnost práce 

EL (2. ročník) : Části elektronických zařízení a přístrojů 

EL (2. ročník) : Základní části elektronických zařízení a přístrojů 

ELS (2. ročník) : BOZP 

OVY (2. ročník) : Bezpečnost práce, seznámení s pracovištěm 

OVY (2. ročník) : Měření a měřicí přístroje 

Z: 

EM (2. ročník) : Bezpečnost práce 

EM (2. ročník) : Rozdělení a princip činnosti měřicích přístrojů 

EM (2. ročník) : Elektrická měření - teoretická příprava 

EL (2. ročník) : Části elektronických zařízení a přístrojů 

EL (2. ročník) : Základní části elektronických zařízení a přístrojů 

ELS (2. ročník) : BOZP 

ELS (2. ročník) : Rozdělení elektrických strojů 

ELS (2. ročník) : Transformátory 

ELS (2. ročník) : Asynchronní stroje 

CHZ (2. ročník) : Chladivové kompresory 

CHZ (2. ročník) : Řídící a automatické přístroje 

OVY (2. ročník) : Měřící přístroje,měř. el. hodnot 

OVY (2. ročník) : Měření a měřicí přístroje 

OVY (2. ročník) : Chladicí technika 

OVY (2. ročník) : Elektrické stroje a přístroje 

M (2. ročník) : Funkce 

FYZ (2. ročník) : Elektrický obvod 

CHZ (3. ročník) : Elektrotechnické normy předpisy (rozšiřující učivo) 

 průřezová témata 

 IKT 
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4.8.8. Materiály a technologie 
 
 

1.Pojetí vyučovacího předmětu. 

Obecný cíl předmětu 

-------------------------- 
 

Vyučovací předmět materiály a technologie rozvíjí, prohlubuje a rozšiřuje vědomosti žáků 

o používaných materiálech a technologiích. Předmět prohlubuje postoje žáků k životnímu 

prostředí a vytváří vztah k majetku a jeho udržování. 
 

Charakteristika učiva 

--------------------------- 

Vyučování předmětu materiály a technologie 

je vedeno tak, aby žáci používali odbornou 

terminologii a rozuměli textům odborné literatury, vysvětlili rozdíly mezi technickými materiály, 

jejich užití v praxi, zkoušky materiálu a jejich vlastnosti. 
 

Výuka předmětu navazuje na poznatky žáků z fyziky, chemie a pracovního vyučování na 

základní škole. 
 

Na předmět MaT navazují předměty : strojírenská technologie, odborný výcvik, elektrická měření, 
technická dokumentace a další. Strategie výuky 

--------------------- 
 

Předmět se vyučuje v prvním ročníku. Je rozdělen na sedm hlavních tematických celků. Akti-

vita žáků je podněcována zadáváním samostatných prací. 
 

Hodnocení výsl. žáků 

-------------------------- 

Hodnocení žáků je založeno na kombinaci známek, které žáci 
 

získají z písemných testů, ústního zkoušení a známek z vypracovaných samostatných prací. 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

--------------------------- 
 

Rozvoj klíčových kompetencí : 
 

-komunikativních (vhodně se vyjadřovat, obhajovat a formulovat své myšlenky, názory a 

postoje, diskutovat a respektovat názory druhých.) 
 

-personálních ( učit se a pracovat, využívat zkušeností, dále se vzdělávat) 

-sociálních kompetencí 

( adaptovat se na měnící se pracovní podmínky, pracovat v týmu, přijímat a odpovědně plnit 

svěřené úkoly) 
 

-řešit samostatně běžné pracovní problémy 
 

Předmět utváří dovednost řešit problémy, při řešení zadaných úkolů pracují žáci s odbornou 

literaturou a s technickou dokumentací. 
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Učební plán předmětu 
 

Ročník 

 

I 

 Dotace 

 

1 

 Povinnost 

(skupina) 

 

 
povinný 
 

Dotace 

skupiny 

 

 

 
 

1. ročník - dotace: 1, povinný 
 
 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 
 

● mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání 
 

● ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky 
 

● s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizovat 

si poznámky 
 

● uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně 

vyhledávat a zpracovávat informace 
 

● využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí 
 

● znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání 
 
 

Kompetence k řešení problémů 
 

● porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení 

problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit 

správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky 
 

● spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení) 
 
 

Komunikativní kompetence 
 

● účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje 
 

● vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i 

psaných a vhodně se prezentovat 
 

● zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů, popř. projevů jiných lidí 
 
 

Personální a sociální kompetence 
 

● adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností 

je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické záležitosti, být finančně 

gramotní 
 

● pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností 
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● přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly 
 

● stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace 

a životních podmínek 
 
 

Občanské kompetence a kulturní povědomí 
 

● chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje 
 

● jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu 
 

● jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k 

uplatňování hodnot demokracie 
 

● uvědomovat si – v rámci plurality a multikulturního soužití – vlastní kulturní, národní a 

osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých 
 
 

Matematické kompetence 
 

● aplikovat matematické postupy při řešení praktických úkolů v běžných situacích 
 

● nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je popsat a využít 

pro dané řešení 
 

● používat pojmy kvantifikujícího charakteru 
 

● provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy 
 

● správně používat a převádět běžné jednotky 
 
 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat 

s informacemi 

● pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením 
 

● pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních 

technologií 
 

● učit se používat nové aplikace 
 
 

Odborné kompetence 
 

Provádět elektrotechnická měření a vyhodnocovat naměřené výsledky 
 

● vyhodnocovali naměřené hodnoty pro kontrolu a diagnostiku zařízení, odstraňování jejich 

závad, pro jejich uvádění do provozu, seřizování a provozní nastavení 
 
 

Číst technickou dokumentaci s porozuměním 
 

● rozuměli různým způsobům technického zobrazování 
 

● rozuměli technickým schématům a využívali znázorněné vztahy při přípravě, plnění a 

následné kontrole pracovních úkonů 
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● schematicky zobrazovali prvky a obvody elektrických a elektronických přístrojů a zařízení 
 

● znali různé druhy technické a elektrotechnické dokumentace, rozuměli této dokumentaci, tj. 

rozuměli údajům na elektrotechnických a strojírenských výkresech 
 
 

Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci 
 

● byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění 

nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout 
 

● chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků 

(i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i 

jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle 

příslušných norem 
 
 

Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb 
 

● dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, 

zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana) 
 

● dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti 

zavedeným na pracovišti 
 

● chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku 
 
 

Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje 

● efektivně hospodařili se svými finančními prostředky 
 

● nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem 

na životní prostředí 
 

● znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské 

ohodnocení 
 

● zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) 

možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady 
 
 

Provádět diagnostické, montážní, opravárenské a údržbářské práce na elektrických a 

elektronických zařízeních a přístrojích 

● rozlišovali druhy elektrických strojů a přístrojů, na základě diagnostikovaných hodnot 

prováděli jejich opravy, včetně elektronických částí 
 
 

Základní rozdělení technických materiálů 

 

9 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● zná základní rozdělení elektrotechnických 

materiálů a jejich vlastností 

 

Železné kovy 

Neželezné kovy 

Nekovové materiály 

Ostatní materiály 

 přesahy 
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Do: 

ZECH (1. ročník) : Člověk a životní prostředí 

MaT (1. ročník) : Základní vlastnosti technických materiálů 

MaT (1. ročník) : Mechanické vlastnosti 

MaT (1. ročník) : Vlastnosti elektrotechnických materiálů 

MaT (1. ročník) : Polovodiče 

MaT (1. ročník) : Dielektrika a izolanty 

MaT (1. ročník) : Magnetické materiály 

Stroj (1. ročník) : Ruční zpracování kovů 

Stroj (1. ročník) : Spoje a spojovací součásti 

OVY (1. ročník) : Základy ručního a strojního obrábění 

OVY (1. ročník) : Řezání kovů 

OVY (1. ročník) : Závity 

OVY (2. ročník) : Chladicí technika 

Z: 

Stroj (1. ročník) : Potrubí a armatury 

Stroj (1. ročník) : Součásti strojů přenášející pohyb 

MaT (1. ročník) : Základní vlastnosti technických materiálů 

Stroj (1. ročník) : Ruční zpracování kovů 

Stroj (1. ročník) : Mechanismy a jejich součásti 

OVY (1. ročník) : Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce, požární prevence 

OVY (1. ročník) : Závity 

OVY (1. ročník) : Tepelné zpracování kovů 

OVY (1. ročník) : Základy ručního zpracování kovů 

OVY (1. ročník) : Rovnání,ohýbání,vinutí pružin 

OVY (1. ročník) : Stříhání, sekání. 

OVY (1. ročník) : Základy ručního a strojního obrábění 

M (1. ročník) : Reálná čísla 

M (1. ročník) : Planimetrie 

M (1. ročník) : Výrazy 

 průřezová témata 

 ČŽP 

ČSP 

  

Základní vlastnosti technických 

materiálů 

 

3 

 

výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● zná základní rozdělení elektrotechnických 

materiálů a jejich vlastností 

● vytváří si fyzikálně správné představy 

o základech elektrochemie využívané v 

technické oblasti 

 

Fyzikální vlastnosti 

Hustota 

Teplota tání a tuhnutí 

Délková a objemová roztažnost 

Smrštivost 

Tepelná vodivost 

Elektrická vodivost 

Supravodivost 

Magnetické vlastnosti 

Chemické vlastnosti 
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přesahy 
 Do: 

MaT (1. ročník) : Základní rozdělení technických materiálů 

MaT (1. ročník) : Mechanické vlastnosti 

MaT (1. ročník) : Vlastnosti elektrotechnických materiálů 

MaT (1. ročník) : Polovodiče 

MaT (1. ročník) : Dielektrika a izolanty 

MaT (1. ročník) : Magnetické materiály 

Z: 

Stroj (1. ročník) : Potrubí a armatury 

Stroj (1. ročník) : Součásti strojů přenášející pohyb 

MaT (1. ročník) : Základní rozdělení technických materiálů 

MaT (1. ročník) : Mechanické vlastnosti 

Stroj (1. ročník) : Ruční zpracování kovů 

Stroj (1. ročník) : Mechanismy a jejich součásti 

OVY (1. ročník) : Závity 

OVY (1. ročník) : Tepelné zpracování kovů 

OVY (1. ročník) : Chladicí technika 

OVY (1. ročník) : Elektrické stroje a přístroje 

OVY (1. ročník) : Základy ručního zpracování kovů 

OVY (1. ročník) : Vrtání, broušení nástrojů 

OVY (1. ročník) : Rovnání,ohýbání,vinutí pružin 

OVY (1. ročník) : Stříhání, sekání. 

OVY (1. ročník) : Základy ručního a strojního obrábění 

M (1. ročník) : Reálná čísla 

M (1. ročník) : Planimetrie 

M (1. ročník) : Výrazy 

 průřezová témata 

 ČŽP 

ČSP 

  

Mechanické vlastnosti 
 

6 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● vytváří si fyzikálně správné představy 

o základech elektrochemie využívané v 

technické oblasti 

 

Pružnost 

Pevnost 

Tvrdost 

Tvárnost 

Houževnatost 

Technologické vlastnosti 

Zkoušení materiálů 

 přesahy 

 Do: 

MaT (1. ročník) : Základní vlastnosti technických materiálů 

Z: 

Stroj (1. ročník) : Potrubí a armatury 

Stroj (1. ročník) : Součásti strojů přenášející pohyb 

MaT (1. ročník) : Základní rozdělení technických materiálů 
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MaT (1. ročník) : Základní vlastnosti technických materiálů 

Stroj (1. ročník) : Spoje a spojovací součásti 

Stroj (1. ročník) : Mechanismy a jejich součásti 

OVY (1. ročník) : Závity 

OVY (1. ročník) : Tepelné zpracování kovů 

OVY (1. ročník) : Chladicí technika 

OVY (1. ročník) : Základy ručního zpracování kovů 

OVY (1. ročník) : Vrtání, broušení nástrojů 

OVY (1. ročník) : Rovnání,ohýbání,vinutí pružin 

OVY (1. ročník) : Stříhání, sekání. 

M (1. ročník) : Reálná čísla 

M (1. ročník) : Planimetrie 

OVY (1. ročník) : Spojování materiálů. 
 průřezová témata 

 ČSP 

  

Vlastnosti elektrotechnických materiálů 

 

3 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● zná základní rozdělení elektrotechnických 

materiálů a jejich vlastností 

● popíše elektricky vodivé materiály a vysvětlí 

jejich použití 

● vytváří si fyzikálně správné představy 

o základech elektrochemie využívané v 

technické oblasti 

 

- základní pojmy, rozdělení podle vlastností 

- charakteristické vlastnosti a jejich určování 

- vliv různých činitelů na vlastnosti materiálů 

- řízení vlastností materiálů změnou jeho 

struktury 

 

přesahy 

 Do: 

MaT (1. ročník) : Polovodiče 

Z: 

MaT (1. ročník) : Základní rozdělení technických materiálů 

MaT (1. ročník) : Základní vlastnosti technických materiálů 

MaT (1. ročník) : Polovodiče 

OVY (1. ročník) : Chladicí technika 

OVY (1. ročník) : Elektrické stroje a přístroje 

M (1. ročník) : Reálná čísla 

M (1. ročník) : Planimetrie 

M (1. ročník) : Výrazy 

 průřezová témata 

 ČSP 

  

Polovodiče 

 

6 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● zná základní rozdělení elektrotechnických 

materiálů a jejich vlastností 

● vysvětlí princip činnosti polovodičů a jejich 

použití v elektrotechnice 

 

-význam, rozdělení, vlastnosti 

- fyzikální podstata elektrické vodivosti 

polovodičů 

- zpracování germania a křemíku 
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přesahy 
 Do: 

ZE (1. ročník) : Stejnosměrný proud 

MaT (1. ročník) : Vlastnosti elektrotechnických materiálů 

Z: 

MaT (1. ročník) : Základní rozdělení technických materiálů 

MaT (1. ročník) : Základní vlastnosti technických materiálů 

MaT (1. ročník) : Vlastnosti elektrotechnických materiálů 

OVY (1. ročník) : Základy elektromontážních prací 

M (1. ročník) : Výrazy 
 průřezová témata 

 ČŽP 

ČS

P 

IKT 

 

 

Dielektrika a izolanty 

 

3 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● objasní vlastnosti, rozdělení a použití 

izolantů v elektrotechnice 

 

- závislost vodivosti dielektrických materiálů 

na skupenství látek, jejich polarizace, složení 

a užití 

- organické izolanty 

- anorganické izolanty 

 přesahy 

 Z: 

MaT (1. ročník) : Základní rozdělení technických materiálů 

MaT (1. ročník) : Základní vlastnosti technických materiálů 

OVY (1. ročník) : Základy elektromontážních prací 

M (1. ročník) : Výrazy 
 průřezová témata 

 ČŽP 

ČSP 

  

Magnetické materiály 

 

3 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● zná podstatu magnetických materiálů a 

jejich použití v elektrotechnice 

 

-význam, rozdělení, vlastnosti 

- magneticky tvrdé materiály 

 přesahy 

 Do: 

ZE (1. ročník) : Magnetické pole 

ZE (1. ročník) : Elektromagnetická indukce 

Z: 

MaT (1. ročník) : Základní rozdělení technických materiálů 

MaT (1. ročník) : Základní vlastnosti technických materiálů 

M (1. ročník) : Výrazy 

ZECH (1. ročník) : Obecná chemie 
 průřezová témata 
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ČSP 
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4.8.9. Strojnictví 
 
 

Pojetí vyučovacího předmětu 

- Obecný cíl předmětu 

Žákům poskytuje základní znalosti o součástech strojů a mechanismech a elektrotechnické 

informace z oblasti výkresů a pasivních i aktivních součástek. Připravuje žáky k studiu 

odborných předmětů ve vyšších ročnících. 

- Charakteristika učiva 
 

Učivo je děleno do tematických celků tak, aby navazovalo na výuku 
 

jiných předmětů, a vyučující mohl lépe navázat na znalosti, se kterými žáci přicházejí 
 

do kontaktu. Všeobecně vzdělávací charakter učiva vede žáky k uvědomělému využívání 
 

fyzikálních zákonů, chápání principů jednotlivých mechanických i elektrických zařízení a jejich 

souvislostí. Průpravná součást učiva připravuje žáky k výuce dalších odborných předmětů i k 

odborné praxi. Žáci používají odbornou terminologii, rozumějí textům odborné literatury. 
 

- Strategie výuky 
 

Předmět se vyučuje v 1. ročníku, je rozdělen do šesti hlavních tematických celků, které na 

sebe navazují. Při probírání učiva je obvykle volena metoda výkladu nebo řízeného rozhovoru 

spojena s názorným vyučováním pomocí didaktické techniky a modelů. Aktivita žáků je 

podněcována zadáním samostatných prací nebo projektovým vyučováním. Součásti výuky jsou 

odborné exkurze a návštěvy tematických výstav. 
 

- Hodnocení žáků 
 

Hodnocení žáků je založeno na kombinaci známek, které žáci získají z písemných testů, 

ústního zkoušení a známek získaných z aktivní účasti při výuce. Při hodnocení žáků je kladen 

důraz na hloubku porozumění učiva a schopnosti aplikovat poznatky získané v teorii do praxe. 
 

- Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

Kompetence k učení 

- mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání 
 

- ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky 
 

- uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně 

vyhledávat a zpracovávat informace 
 

Kompetence k řešení problémů 
 

- porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení 

problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit 

správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky 
 

- uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace 

Odborné kompetence 

- provádět diagnostické, montážní, opravárenské a údržbářské práce na elektrických a 

elektronických zařízeních a přístrojích 
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- vykonávali přípravné i finální práce při zhotovování mechanických dílců elektrických strojů, 

přístrojů, zařízení a různých montážních přípravků 
 

- využívali v odborné praxi technické poznatky z oblasti úpravy, zpracování a užití rozličných 

materiálů 
 

- dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci 
 

- jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle 

příslušných norem 
 

- osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad 

Uplatnění průřezových témat 

- člověk a životní prostředí (dodržovat efektivní provoz a využívat chladicí a klimatizační 

techniku s ohledem na životní prostředí) 
 

- informační a komunikační technologie (používat tyto prostředky a efektivně s nimi pracovat) 
 
 

Učební plán předmětu 
 

Ročník 

 

I 

 Dotace 

 

1 

 Povinnost 
(skupina) 

 

 
povinný 
 

Dotace 

skupiny 

 

 

 
 

Průřezová témata 
 

Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: 

● Člověk a životní prostředí 

● Informační a komunikační technologie 
 
 

1. ročník - dotace: 1, povinný 
 
 

Základní součásti strojů, normy 

 

2 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● vybavuje si význam normalizace a norem 

● dodržuje platné normy z oblasti technického 

zobrazování 

● provádí běžnou údržbu a ošetření strojů a 

zařízení 

 

- význam normalizace a používání norem. 

- definice stroje, součásti, mechanismu, 

skupiny a podskupiny. 

- použití značek, veličin a jednotek. 
 

přesahy 

 Do: 

FYZ (1. ročník) : Jednotky soustavy SI 

FYZ (1. ročník) : Kinematika 

OVY (1. ročník) : Chladicí technika 

Z: 

Stroj (1. ročník) : Součásti strojů přenášející pohyb 

OVY (1. ročník) : Chladivové kompresory používané pro strojní chlazení 

OVY (1. ročník) : Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce, požární prevence 
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OVY (1. ročník) : Chladicí technika 

OVY (1. ročník) : Elektrické stroje a přístroje 

OVY (1. ročník) : Základy ručního zpracování kovů 

OVY (1. ročník) : Vrtání, broušení nástrojů 

OVY (1. ročník) : Rovnání,ohýbání,vinutí pružin 

OVY (1. ročník) : Základy ručního a strojního obrábění 

M (1. ročník) : Planimetrie 

M (1. ročník) : Výrazy 
 průřezová témata 

 ODS 

ČŽP 

ČSP 

  

Ruční zpracování kovů 

 

1 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● vybavuje si význam normalizace a norem 

● dodržuje platné normy z oblasti technického 

zobrazování 

● provádí běžnou údržbu a ošetření strojů a 

zařízení 

● ovládá základní úkony při ručním 

zpracování kovových materiálů 

 

- plošné měření a orýsování 

- ruční opracování kovů - řezání, pilování, 

stříhání,ohýbání 

- strojní opracování kovů - vrtání, broušení, 

řezání, soustružení 

 

přesahy 

 Do: 

TD (1. ročník) : Kreslení strojních součástí spojů 

MaT (1. ročník) : Základní rozdělení technických materiálů 

MaT (1. ročník) : Základní vlastnosti technických materiálů 

OVY (1. ročník) : Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce, požární prevence 

OVY (1. ročník) : Základy ručního a strojního obrábění 

Z: 

MaT (1. ročník) : Základní rozdělení technických materiálů 

OVY (1. ročník) : Řezání kovů 

OVY (1. ročník) : Závity 

OVY (1. ročník) : Tepelné zpracování kovů 

OVY (1. ročník) : Chladicí technika 

OVY (1. ročník) : Základy ručního zpracování kovů 

OVY (1. ročník) : Vrtání, broušení nástrojů 

OVY (1. ročník) : Rovnání,ohýbání,vinutí pružin 

OVY (1. ročník) : Stříhání, sekání. 

OVY (1. ročník) : Základy ručního a strojního obrábění 

M (1. ročník) : Planimetrie 

M (1. ročník) : Výrazy 

OVY (1. ročník) : Spojování materiálů. 

 průřezová témata 

 ČŽP 

ČSP 
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Spoje a spojovací součásti 
 

11 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● vybavuje si význam normalizace a norem 

● dodržuje platné normy z oblasti technického 

zobrazování 

● provádí běžnou údržbu a ošetření strojů a 

zařízení 

● ovládá základní úkony při ručním 

zpracování kovových materiálů 

● definuje základní rozdělení spojů a jejich 

význam 

● rozlišuje typy a vlastnosti spojů a jejich 

součástí 

● vybere vhodnou metodu spojování 

materiálů 

 

- spoje tvarovým, silovým, kombinovaným 

stykem. 

- spoje materiálovým stykem. 
 

přesahy 

 Do: 

FYZ (1. ročník) : Kinematika 

FYZ (1. ročník) : Dynamika 

TD (1. ročník) : Kreslení strojních součástí spojů 

CHZ (1. ročník) : Základní montážní práce 

MaT (1. ročník) : Mechanické vlastnosti 

OVY (1. ročník) : Základy ručního a strojního obrábění 

Z: 

Stroj (1. ročník) : Součásti strojů přenášející pohyb 

MaT (1. ročník) : Základní rozdělení technických materiálů 

OVY (1. ročník) : Chladivové kompresory používané pro strojní chlazení 

OVY (1. ročník) : Měření sacího a kondenzačního tlaku, použití elektronického tlaku, použití 

elektronického přístroje TESTO 560 

OVY (1. ročník) : Opakování tematických celků 

OVY (1. ročník) : Řezání kovů 

OVY (1. ročník) : Závity 

OVY (1. ročník) : Tepelné zpracování kovů 

OVY (1. ročník) : Chladicí technika 

M (1. ročník) : Planimetrie 

M (1. ročník) : Výrazy 

OVY (1. ročník) : Spojování materiálů. 
 průřezová témata 

 ČŽP 

ČSP 

  

Potrubí a armatury 

 

6 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● vybavuje si význam normalizace a norem 

● dodržuje platné normy z oblasti technického 

zobrazování 
 

- základní veličiny, rozdělení, druhy a 

spojování. 

- uzavírací, pojistné a regulační přístroje. 

- ochrana, izolace a uložení potrubí. 
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● provádí běžnou údržbu a ošetření strojů a 

zařízení 

● ovládá základní úkony při ručním 

zpracování kovových materiálů 

● orientuje se v principech činnosti strojů a 

jejich součástí 

● definuje základní rozdělení spojů a jejich 

význam 

● rozlišuje typy a vlastnosti spojů a jejich 

součástí 

● vybere vhodnou metodu spojování 

materiálů 

● navrhuje potrubí s příslušenstvím a rozumí 

její problematice 

 

 

přesahy 

 Do: 

ZECH (1. ročník) : Člověk a životní prostředí 

TD (1. ročník) : Kreslení strojních součástí spojů 

CHZ (1. ročník) : Základní pojmy a fyzikální principy chlazení 

CHZ (1. ročník) : Chladiva, oleje 

CHZ (1. ročník) : Spojovací armatury a potrubí 

CHZ (1. ročník) : Konstrukční požadavky na okruhy 

CHZ (1. ročník) : Základní montážní práce 

CHZ (1. ročník) : Zkoušky těsnosti chladicích zařízení 

MaT (1. ročník) : Základní rozdělení technických materiálů 

MaT (1. ročník) : Základní vlastnosti technických materiálů 

MaT (1. ročník) : Mechanické vlastnosti 

OVY (1. ročník) : Základy ručního a strojního obrábění 

Z: 

OVY (1. ročník) : Spojovací armatury, práce s Cu potrubím, druhy pájek, používaní 

přenosného autogenu, pájení natvrdo 

OVY (1. ročník) : Měření sacího a kondenzačního tlaku, použití elektronického tlaku, použití 

elektronického přístroje TESTO 560 

OVY (1. ročník) : Opakování tematických celků 

OVY (1. ročník) : Řezání kovů 

OVY (1. ročník) : Tepelné zpracování kovů 

OVY (1. ročník) : Chladicí technika 

M (1. ročník) : Planimetrie 

M (1. ročník) : Výrazy 

OVY (1. ročník) : Spojování materiálů. 
 průřezová témata 

 ČŽP 

ČSP 

  

Součásti strojů přenášející pohyb 

 

6 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● vybavuje si význam normalizace a norem 

 

- hřídele a jejich uložení. 
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● dodržuje platné normy z oblasti technického 

zobrazování 

● provádí běžnou údržbu a ošetření strojů a 

zařízení 

● ovládá základní úkony při ručním 

zpracování kovových materiálů 

● orientuje se v principech činnosti strojů a 

jejich součástí 

● definuje základní rozdělení spojů a jejich 

význam 

● rozlišuje typy a vlastnosti spojů a jejich 

součástí 

● rozlišuje a orientuje se v mechanismech, 

převodech a jejich součástích 

● vybere vhodnou metodu spojování 

materiálů 

● navrhuje potrubí s příslušenstvím a rozumí 

její problematice 

 

- utěsňování , mazání. 

- spojky - hřídelové, mechanické, elektrické. 

 

přesahy 

 Do: 

TD (1. ročník) : Kreslení strojních součástí spojů 

CHZ (1. ročník) : Základní pojmy a fyzikální principy chlazení 

CHZ (1. ročník) : Konstrukční požadavky na okruhy 

CHZ (1. ročník) : Základní montážní práce 

MaT (1. ročník) : Základní rozdělení technických materiálů 

MaT (1. ročník) : Základní vlastnosti technických materiálů 

MaT (1. ročník) : Mechanické vlastnosti 

Stroj (1. ročník) : Základní součásti strojů, normy 

Stroj (1. ročník) : Spoje a spojovací součásti 

Z: 

OVY (1. ročník) : Chladicí technika 

OVY (1. ročník) : Elektrické stroje a přístroje 

M (1. ročník) : Planimetrie 

M (1. ročník) : Výrazy 
 průřezová témata 

 ODS 

ČŽP 

ČSP 

  

Mechanismy a jejich součásti 
 

7 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● vybavuje si význam normalizace a norem 

● dodržuje platné normy z oblasti technického 

zobrazování 

● provádí běžnou údržbu a ošetření strojů a 

zařízení 

 

- mechanismy kinematické, tekutinové. 

- převody řemenové, třecí, řetězové, 

ozubenými koly. 
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● ovládá základní úkony při ručním 

zpracování kovových materiálů 

● orientuje se v principech činnosti strojů a 

jejich součástí 

● definuje základní rozdělení spojů a jejich 

význam 

● rozlišuje typy a vlastnosti spojů a jejich 

součástí 

● rozlišuje a orientuje se v mechanismech, 

převodech a jejich součástích 

● vybere vhodnou metodu spojování 

materiálů 

● navrhuje potrubí s příslušenstvím a rozumí 

její problematice 

 

 

přesahy 

 Do: 

FYZ (1. ročník) : Kinematika 

FYZ (1. ročník) : Mechanická energie 

FYZ (1. ročník) : Mechanika tekutin 

FYZ (1. ročník) : Kinetická teorie látek 

CHZ (1. ročník) : Konstrukční požadavky na okruhy 

CHZ (1. ročník) : Základní montážní práce 

MaT (1. ročník) : Základní rozdělení technických materiálů 

MaT (1. ročník) : Základní vlastnosti technických materiálů 

MaT (1. ročník) : Mechanické vlastnosti 

OVY (1. ročník) : Chladicí technika 

OVY (1. ročník) : Chladivové kompresory používané pro strojní chlazení 

Z: 

OVY (1. ročník) : Chladivové kompresory používané pro strojní chlazení 

OVY (1. ročník) : Opakování tematických celků 

OVY (1. ročník) : Chladicí technika 

OVY (1. ročník) : Elektrické stroje a přístroje 

M (1. ročník) : Planimetrie 

M (1. ročník) : Výrazy 
 průřezová témata 

 ODS 

ČŽP 

ČSP 
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4.9. Praktické vzdělávání 
 
 
 

4.9.1. Odborný výcvik 
 
 

Pojetí vyučovacího předmětu 
 

a) Obecný cíl vyučovacího předmětu 
 

Žák je schopen provádět diagnostické, montážní, opravárenské a údržbářské práce na 

elektrických a elektronických zařízeních a přístrojích souvisejících chladírenskou a klimatizační 

technikou a ohledem na dodržování obecně v oboru platných bezpečnostních 
 

standardů. 
 

Je schopen na uplatnění na trhu práce i v příbuzných, s elektrotechnikou souvisejících, 

oborech. 
 

b) Charakteristika učiva 
 

Náplní prvního ročníku jsou základy ručního zpracování kovů (aplikace na obor), seznámení 

s prvky elektroinstalací, jednoduchá elektrotechnická zapojení a orientaci v technické 

dokumentaci. 
 

Průběh druhého a třetího ročníku je již zaměřen na elektrotechnická zapojení a zisk dovedností 
 

spojených se specializací oboru – chladící a klimatizační zařízení. Tj. základní technologie 

související s montáží a opravou chlazení a klimatizace. Důraz je kladen na dodržování zásad 

BOZP. Montážní postupy si žáci osvojí v rámci odborného rozvoje ve 3. ročníku. 
 

c) Směřování výuky v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

d) Výukové strategie (pojetí výuky) metody výuky 

- motivační - příklady z praktického života, ukázky uplatnění, možnost využití učiva i v jiných 

tematických celcích 
 

- fixační - ústní i písemné opakování, domácí práce, společné řešení a rozbory úloh 
 

- expoziční - popisy, vysvětlování, využívání zápisů na tabuli, dataprojektoru formy výuky 

- hromadná výuka 

- skupinová výuka 
 

- projektové vyučování 

- praktické práce žáků 

e) Hodnocení výsledků žáků 

- ústní zkoušení 

- písemné zkoušení 
 

- hodnocení domácích cvičení, seminárních prací, elektroprojektů 

kontrolní měření a 

určování závad na zařízení apod. 
 

c) Směřování výuky v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí Výuka předmětu směřuje k 

tomu, aby žáci: 
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- měli odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a uvědomovali si význam nutnosti 

celoživotního učení, 

- měli pozitivní vztah ke vzdělávání a byli připraven přizpůsobit se měnícím pracovním 

podmínkám, sledovali technický pokrok a přenášeli jeho výsledky do praxe, 
 

- měli reálnou představu o kvalitě své práce, pracovali svědomitě a pečlivě, snažili se dosahovat 

co nejlepších výsledků, 
 

- odpovědně plnili svěřené úkoly, vnímali kvalitu práce jako významný nástroj 

konkurenceschopnosti a dobrého jména firmy, 
 

- přispívali k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a uplatňovali bezpředsudkový přístup ke 

spolupracovníkům i zákazníkům, 
 

- vhodně komunikovali s potenciálními zaměstnavateli, jednali v souladu s etickými normami a 

pravidly společenského chování, přijímali odpovědnost za svá rozhodnutí a jednání, 
 

- měli odpovědný vztah ke svému zdraví i zdraví ostatních, pečovali o svůj fyzický a duševní 

rozvoj, byli si vědom důsledku nezdravého životního stylu a závislosti, 
 

- uvědomovali si nutnost dbát na bezpečnost a ochranu zdraví při prováděné práci, hygienu 

práce a dodržování předepsaných technologických postupů, 
 

- uznávali význam ochrany a zlepšování životního prostředí pro člověka, uvažovali a jednali 

ekonomicky a v souladu se strategii udržitelného rozvoje, 
 

- pracovali hospodárně a nakládal s materiály, energiemi, chladivy, mazivy, odpady, vodou a 

jinými látkami s ohledem na životní prostředí. 
 

d) Strategie výuky (pojetí výuky) 
 

Učivo předmětu je rozloženo do všech tří ročníků vzdělávacího programu, zajišťuje odbornou 

profilaci žáků a při jeho výuce je kladen důraz na logické porozumění probíraných témat. 
 

Jednotlivé kapitoly na sebe navazují tak, aby žák měl ucelený přehled z hlediska znalosti 

principu a funkce jednotlivých systémů chladicích zařízení, vlastností a využití chladiv a látek 

používaných v chladicí technice, základních způsobů řízení a automatického ovládání. Tyto 

získané znalosti mají návaznost na zvládnutí běžných technologií montáží, údržby, diagnostiky 

a oprav uvedených zařízení z hlediska dnešních požadavků praxe, na schopnosti používat 
 

technickou dokumentaci, vyhledávat potřebné údaje i s využitím informačních technologií 

a orientovat se v běžných způsobech konzervace potravin pomoci technologií chlazení a 

zmrazování. 
 

Při probírání nového učiva se vedle klasických výukových metod jako je metoda výkladu, 

řízeného rozhovoru, práce s textem a metody názorně-demonstrační, využívá v předmětu také 

aktivizujících metod, jako jsou metoda diskusní, situační a metoda řešení problémů. Ty vedou 
 

výuku tak, aby se výchovně-vzdělávacích cílů dosahovalo na základě vlastní učební práce 

žáků, důraz se klade na myšlení a řešení problémů. Při výuce je často používáno názorných 

pomůcek, odborné literatury a firemních katalogů, lze využívat i prezentace žáků, informace z 
 

internetu a firemních elektronických médií. Vhodným doplňkem výuky jsou odborné exkurze, 

které více přibližují žákům reálné podmínky současné praxe. Záměrem předmětu je aktivizovat 

žáky v průběhu výuky, motivovat je v souladu s charakterem probíraného učiva a do výuky 
 

aktuálně zařazovat nejnovějších poznatky vědy, techniky a technologií ve zvoleném oboru. 
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e) Hodnocení výsledků žáků 
 

Žáci jsou v každém ročníku hodnoceni na základě písemného zkoušení formou písemných 

prací nebo kontrolních testů za daný tematický celek, kterými 
 

se prověří úroveň osvojení výsledků vzdělávání žáků (schopnost samostatného logického 

myšlení, aplikace získaných vědomostí a dovedností při řešení úkolů) a také ústním zkoušením, 

které kromě nabytých znalostí navíc ověří schopnosti jejich technického projevu a jistoty 

vyjadřování mluveným slovem. Doplňující složkou hodnocení je aktivita žáků v 
 

průběhu výuky, úroveň vedení vlastních zápisů, vyhledání a zpracování materiálů pomocí 

internetu a také výsledky odborných soutěží, do kterých se zapojují talentovaní a nadprůměrní 

žáci. Při pololetní klasifikaci bude zohledněn celkový přístup žáka k vyučovacímu procesu a k 

plnění studijních povinností. 
 

V průběhu klasifikačního období je kladen důraz na to, aby hodnocení žáků mělo motivační 

charakter, obsahovalo možnosti sebehodnocení a sebeprosazování, kolektivní hodnocení a 

individuální přístup. 
 

f) Přínos předmětu k aplikaci průřezových témat 

Občan v demokratické společnosti 

Žáci vedeni k tomu, aby: 
 

− měli vhodnou míru sebevědomí, sebe odpovědnosti a schopnost morálního úsudku; 

− byli připraveni si klást základní existenční otázky a hledat na ně odpovědi a řešení. 

Člověk a svět práce 

Žáci vedeni k tomu, aby: 
 

− si uvědomili zodpovědnost za vlastní život, význam vzdělání a celoživotního učení pro život, 

aby byli motivováni k aktivnímu pracovnímu životu a k úspěšné kariéře; 
 

− se zorientovali ve světě práce jako celku i v hospodářské struktuře regionu, hodnotili jednotlivé 

faktory charakterizující obsah práce a srovnávat tyto faktory se svými předpoklady, seznámili 

se s alternativami profesního uplatnění po absolvování studovaného oboru vzdělání. 
 

Člověk a životní prostředí 

Žáci vedeni k tomu, aby: 

− pochopili souvislosti mezi různými jevy v prostředí a lidskými aktivitami, mezi lokálními, 

regionálními a globálními environmentálními problémy; 
 

− chápali postavení člověka v přírodě a vlivy prostředí na jeho zdraví a život. 

Informační a komunikační technologie 

Žáci vedeni k tomu, aby: 
 

- získali žádoucí dovednosti v oblasti informačních a komunikačních technologií; 
 

- používali základní a aplikační programové vybavení počítače a to nejen pro účely uplatnění 

se v praxi, ale i pro potřeby dalšího vzdělávání. 
 
 

Učební plán předmětu 
 

Ročník 

 

I 

 

II 

 

III 

 Dotace 

 

12 

 

15 

 

15 
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Povinnost 
(skupina) 

 

 

povinný 
 

 

povinný povinný 
 

Dotace 

skupiny 

 

   

 
 

1. ročník - dotace: 12, povinný 
 
 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 
 

● mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání 
 

● sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků 

svého učení ze strany jiných lidí 
 

● s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizovat 

si poznámky 
 
 

Kompetence k řešení problémů 
 

● uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace 
 

● volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro 

splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve 
 
 

Komunikativní kompetence 
 

● snažit se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii 
 

● účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje 
 

● vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i 

psaných a vhodně se prezentovat 
 
 

Personální a sociální kompetence 
 

● mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi 

důsledků nezdravého životního stylu a závislostí 
 

● posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a 

chování v různých situacích 
 

● přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, 

nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým 
 
 

Občanské kompetence a kulturní povědomí 
 

● dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika), 

vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci 
 

● chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje 
 

● jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu 
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● jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k 

uplatňování hodnot demokracie 
 

● zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě 
 
 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 
 

● mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání; uvědomovat 

si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním 

podmínkám 
 

● mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o požadavcích 

zaměstnavatelů na pracovníky a umět je srovnávat se svými představami a předpoklady 
 
 

Matematické kompetence 
 

● číst různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.) 
 

● provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy 
 

● správně používat a převádět běžné jednotky 
 
 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat 

s informacemi 

● pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních 

technologií 
 

● získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet 
 
 

Odborné kompetence 
 

Provádět elektrotechnická měření a vyhodnocovat naměřené výsledky 
 

● měřili elektrické veličiny a jejich změny v elektrických a elektronických obvodech a 

příslušných obvodových prvcích 
 
 

Číst technickou dokumentaci s porozuměním 
 

● rozuměli technickým schématům a využívali znázorněné vztahy při přípravě, plnění a 

následné kontrole pracovních úkonů 
 

● schematicky zobrazovali prvky a obvody elektrických a elektronických přístrojů a zařízení 
 
 

Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci 
 

● byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění 

nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout 
 

● chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků 

(i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i 

jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle 

příslušných norem 
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● znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

a požární prevence 
 
 

Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb 
 

● dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti 

zavedeným na pracovišti 
 
 

Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje 
 

● nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem 

na životní prostředí 
 

● znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské 

ohodnocení 
 
 

Provádět diagnostické, montážní, opravárenské a údržbářské práce na elektrických a 

elektronických zařízeních a přístrojích 

● demontovali, opravovali a zpětně správně funkčně sestavovali běžné mechanismy nebo 

části elektrických, elektromechanických, pneumatických a hydraulických přístrojů, strojů a 

rozličných dalších technických zařízení 
 

● využívali v odborné praxi technické poznatky z oblasti úpravy, zpracování a užití rozličných 

materiálů 
 
 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, 

hygiena práce, požární prevence 

 

6 

 

výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci 

● při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a 

zařízení postupuje v souladu s předpisy a 

pracovními postupy 

● uvede příklady bezpečnostních rizik, event. 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci 

● poskytne první pomoc při úrazu na 

pracovišti 

● uvede povinnosti pracovníka i 

zaměstnavatele v případě pracovního 

úrazu 

 

- pracovněprávní problematika BOZP 

- první pomoc při úrazu, požární řád 

- vnitřní řád, všeobecné zásady a organizace 

odborného výcviku 

 

přesahy 

 Do: 

ON (1. ročník) : Osobnost 

ON (1. ročník) : Mezilidské vztahy 

TD (1. ročník) : Základní pojmy a pravidla 

MaT (1. ročník) : Základní rozdělení technických materiálů 

Stroj (1. ročník) : Základní součásti strojů, normy 

Z: 
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ZE (1. ročník) : Základní pojmy a fyzikální principy 

TD (1. ročník) : Úvod do předmětu 

TD (1. ročník) : Kreslení strojních součástí spojů 

TD (1. ročník) : Kreslení elektrotechnických součástí a schémat 

CHZ (1. ročník) : Základní pojmy a fyzikální principy chlazení 

CHZ (1. ročník) : Chladiva, oleje 

CHZ (1. ročník) : Spojovací armatury a potrubí 

CHZ (1. ročník) : Konstrukční požadavky na okruhy 

CHZ (1. ročník) : Základní montážní práce 

CHZ (1. ročník) : Zkoušky těsnosti chladicích zařízení 

ON (1. ročník) : Odpovědnost člověka za sebe a další generace 

FYZ (1. ročník) : Mechanika tekutin 

IKT (1. ročník) : Práce s počítačem 

FYZ (1. ročník) : Jednotky soustavy SI 

Stroj (1. ročník) : Ruční zpracování kovů 

OVY (1. ročník) : Organizace odborného výcviku 

OVY (1. ročník) : Stříhání, sekání. 

OVY (1. ročník) : Základy elektromontážních prací 

FYZ (1. ročník) : Mechanická energie 

OVY (1. ročník) : Spojování materiálů. 

ZECH (1. ročník) : Organická chemie 

OVY (2. ročník) : Bezpečnost práce a seznámení s pracovištěm, org. 

řád OVY (2. ročník) : Bezpečnost práce, seznámení s pracovištěm 

CHZ (3. ročník) : Elektrotechnické normy předpisy (rozšiřující učivo) 

CHZ (3. ročník) : Opakování učiva k závěrečné zkoušce 

 průřezová témata 

 ODS 

ČSP 

  

Základy ručního a strojního obrábění 
 

18 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci 

● při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a 

zařízení postupuje v souladu s předpisy a 

pracovními postupy 

● uvede příklady bezpečnostních rizik, event. 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci 

● poskytne první pomoc při úrazu na 

pracovišti 

● uvede povinnosti pracovníka i 

zaměstnavatele v případě pracovního 

úrazu 

● dovede uplatnit základní technologie 

ručního zpracování kovů 

● provádí přípravné práce, při kterých 

využívá dovednosti z oblasti zpracování a 

 

- značení, orýsování, dělení, upínání 

materiálu 

- měření, základy ručního opracování - nářadí 

- měření, základy strojního opracování -

vrtačka, bruska, soustruh 

- úpravy nářadí, význam přípravků 
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spojování kovových i nekovových materiálů 

a manuální dovednosti specifické pro oblast 

zaměření 

 

 

přesahy 

 Do: 

ON (1. ročník) : Osobnost 

ON (1. ročník) : Mezilidské vztahy 

TV (1. ročník) : Péče o zdraví 

TD (1. ročník) : Základní pojmy a pravidla 

MaT (1. ročník) : Základní rozdělení technických materiálů 

MaT (1. ročník) : Základní vlastnosti technických materiálů 

Stroj (1. ročník) : Základní součásti strojů, normy 

Stroj (1. ročník) : Ruční zpracování kovů 

Z: 

TD (1. ročník) : Pravoúhlé promítání 

TD (1. ročník) : Kreslení strojních součástí spojů 

TD (1. ročník) : Kreslení elektrotechnických součástí a schémat 

CHZ (1. ročník) : Základní pojmy a fyzikální principy chlazení 

CHZ (1. ročník) : Spojovací armatury a potrubí 

CHZ (1. ročník) : Konstrukční požadavky na okruhy 

CHZ (1. ročník) : Základní montážní práce 

CHZ (1. ročník) : Zkoušky těsnosti chladicích zařízení 

IKT (1. ročník) : Práce s počítačem 

Stroj (1. ročník) : Potrubí a armatury 

MaT (1. ročník) : Základní rozdělení technických materiálů 

Stroj (1. ročník) : Ruční zpracování kovů 

Stroj (1. ročník) : Spoje a spojovací součásti 

OVY (1. ročník) : Základy ručního zpracování kovů 

OVY (1. ročník) : Vrtání, broušení nástrojů 

OVY (1. ročník) : Rovnání,ohýbání,vinutí pružin 

M (1. ročník) : Planimetrie 

M (1. ročník) : Výrazy 

FYZ (1. ročník) : Dynamika 

FYZ (1. ročník) : Mechanická energie 

OVY (1. ročník) : Spojování materiálů. 

CHZ (3. ročník) : Opakování učiva k závěrečné zkoušce 
 průřezová témata 

 ČŽP 

ČSP 

  

Řezání kovů 

 

24 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci 

● uvede příklady bezpečnostních rizik, event. 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci 

 

- řezání profilových materiálů 

- řezání trubek 

- úhlové řezání - lícování úhlů 

- řezání na strojní pile, rozbrušovačka 
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● poskytne první pomoc při úrazu na 

pracovišti 

● dovede uplatnit základní technologie 

ručního zpracování kovů 

● provádí přípravné práce, při kterých 

využívá dovednosti z oblasti zpracování a 

spojování kovových i nekovových materiálů 

a manuální dovednosti specifické pro oblast 

zaměření 

● provádí rozebíratelná a nerozebíratelná 

spojení 

 

 

přesahy 

 Do: 

TD (1. ročník) : Kreslení strojních součástí spojů 

CHZ (1. ročník) : Spojovací armatury a potrubí 

CHZ (1. ročník) : Základní montážní práce 

Stroj (1. ročník) : Ruční zpracování kovů 

Stroj (1. ročník) : Spoje a spojovací součásti 

Stroj (1. ročník) : Potrubí a armatury 

Z: 

ZE (1. ročník) : Elektrochemie 

ZE (1. ročník) : Základní pojmy a fyzikální principy 

TD (1. ročník) : Kreslení elektrotechnických součástí a schémat 

CHZ (1. ročník) : Základní pojmy a fyzikální principy chlazení 

CHZ (1. ročník) : Základní montážní práce 

CHZ (1. ročník) : Zkoušky těsnosti chladicích zařízení 

FYZ (1. ročník) : Kinetická teorie látek 

IKT (1. ročník) : Práce s počítačem 

MaT (1. ročník) : Základní rozdělení technických materiálů 

OVY (1. ročník) : Vrtání, broušení nástrojů 

OVY (1. ročník) : Stříhání, sekání. 

M (1. ročník) : Planimetrie 

M (1. ročník) : Výrazy 

M (1. ročník) : Trigonometrie 

CHZ (3. ročník) : Opakování učiva k závěrečné zkoušce 

 průřezová témata 

 ČŽP 

ČSP 

  

Závity 

 

18 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci 

● při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a 

zařízení postupuje v souladu s předpisy a 

pracovními postupy 

 

- vnější závity - nástroje - postup 

- vnitřní závity - nástroje - postup 

- strojní řezání závitů 
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● uvede příklady bezpečnostních rizik, event. 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci 

● poskytne první pomoc při úrazu na 

pracovišti 

● uvede povinnosti pracovníka i 

zaměstnavatele v případě pracovního 

úrazu 

● dovede uplatnit základní technologie 

ručního zpracování kovů 

● ovládá ukládání a zapojení prvků 

světelných a zásuvkových obvodů 

● provádí přípravné práce, při kterých 

využívá dovednosti z oblasti zpracování a 

spojování kovových i nekovových materiálů 

a manuální dovednosti specifické pro oblast 

zaměření 

● provádí rozebíratelná a nerozebíratelná 

spojení 

 

 

přesahy 

 Do: 

TD (1. ročník) : Kreslení strojních součástí spojů 

CHZ (1. ročník) : Spojovací armatury a potrubí 

CHZ (1. ročník) : Základní montážní práce 

MaT (1. ročník) : Základní rozdělení technických materiálů 

MaT (1. ročník) : Základní vlastnosti technických materiálů 

MaT (1. ročník) : Mechanické vlastnosti 

Stroj (1. ročník) : Ruční zpracování kovů 

Stroj (1. ročník) : Spoje a spojovací součásti 

Z: 

ZE (1. ročník) : Elektrochemie 

ZE (1. ročník) : Základní pojmy a fyzikální principy 

TD (1. ročník) : Kreslení elektrotechnických součástí a schémat 

CHZ (1. ročník) : Základní pojmy a fyzikální principy chlazení 

CHZ (1. ročník) : Chladiva, oleje 

CHZ (1. ročník) : Základní montážní práce 

CHZ (1. ročník) : Zkoušky těsnosti chladicích zařízení 

FYZ (1. ročník) : Kinetická teorie látek 

IKT (1. ročník) : Práce s počítačem 

MaT (1. ročník) : Základní rozdělení technických materiálů 

M (1. ročník) : Planimetrie 

M (1. ročník) : Výrazy 

OVY (1. ročník) : Spojování materiálů. 

CHZ (3. ročník) : Opakování učiva k závěrečné zkoušce 

 průřezová témata 

 ČŽP 

ČSP 
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Tepelné zpracování kovů 

 

30 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci 

● při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a 

zařízení postupuje v souladu s předpisy a 

pracovními postupy 

● uvede příklady bezpečnostních rizik, event. 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci 

● poskytne první pomoc při úrazu na 

pracovišti 

● uvede povinnosti pracovníka i 

zaměstnavatele v případě pracovního 

úrazu 

● dovede uplatnit základní technologie 

ručního zpracování kovů 

● ovládá ukládání a zapojení prvků 

světelných a zásuvkových obvodů 

● provádí přípravné práce, při kterých 

využívá dovednosti z oblasti zpracování a 

spojování kovových i nekovových materiálů 

a manuální dovednosti specifické pro oblast 

zaměření 

● provádí rozebíratelná a nerozebíratelná 

spojení 

 

- žíhání, kalení, popouštění - ČSN 050610 

- zdroje tepla - na měkko, na tvrdo - tavidla, 

pájky 

- pájení plechů 

- pájení Fe kovů, barevných kovů 

- svařování - kyslík + acetylén, el. oblouk, CO2 

 

přesahy 

 Do: 

ZECH (1. ročník) : Obecná chemie 

CHZ (1. ročník) : Spojovací armatury a potrubí 

CHZ (1. ročník) : Konstrukční požadavky na okruhy 

CHZ (1. ročník) : Základní montážní práce 

CHZ (1. ročník) : Zkoušky těsnosti chladicích zařízení 

MaT (1. ročník) : Základní rozdělení technických materiálů 

MaT (1. ročník) : Základní vlastnosti technických materiálů 

MaT (1. ročník) : Mechanické vlastnosti 

Stroj (1. ročník) : Ruční zpracování kovů 

Stroj (1. ročník) : Spoje a spojovací součásti 

Stroj (1. ročník) : Potrubí a armatury 

Z: 

M (1. ročník) : Planimetrie 

M (1. ročník) : Výrazy 

 průřezová témata 

 ČŽP 

ČSP 

  

Elektrické stroje a přístroje 

 

24 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 
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● dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci 

● při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a 

zařízení postupuje v souladu s předpisy a 

pracovními postupy 

● uvede příklady bezpečnostních rizik, event. 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci 

● poskytne první pomoc při úrazu na 

pracovišti 

● uvede povinnosti pracovníka i 

zaměstnavatele v případě pracovního 

úrazu 

● dovede uplatnit základní technologie 

ručního zpracování kovů 

● provádí přípravné práce, při kterých 

využívá dovednosti z oblasti zpracování a 

spojování kovových i nekovových materiálů 

a manuální dovednosti specifické pro oblast 

zaměření 

● provádí rozebíratelná a nerozebíratelná 

spojení 

● dovede upravit zakončení 

elektroinstalačního materiálu 

● ovládá ukládání a zapojení prvků 

světelných a zásuvkových obvodů 

● rozlišuje vlastnosti elektrických přístrojů -

spínání, jištění, proudový chránič 

 

- ČSN 332000-4-41 - ochrana před úrazem el. 

proudem 

- jistící a ochranné prvky v el. obvodech 

- elektrický obvod a jeho části 

- jednoduché obvody střídavého napětí -

zkoušečky 

 

přesahy 

 Do: 

FYZ (1. ročník) : Jednotky soustavy SI 

ZECH (1. ročník) : Člověk a životní prostředí 

IKT (1. ročník) : Internet 

ZE (1. ročník) : Základní pojmy a fyzikální principy 

ZE (1. ročník) : Stejnosměrný proud 

ZE (1. ročník) : Elektrochemie 

ZE (1. ročník) : Elektrostatické pole 

ZE (1. ročník) : Magnetické pole 

ZE (1. ročník) : Elektromagnetická indukce 

ZE (1. ročník) : Střídavý proud 

ZE (1. ročník) : Trojfázový proud 

TD (1. ročník) : Kreslení elektrotechnických součástí a schémat 

CHZ (1. ročník) : Základní pojmy a fyzikální principy chlazení 

CHZ (1. ročník) : Konstrukční požadavky na okruhy 

CHZ (1. ročník) : Základní montážní práce 

MaT (1. ročník) : Základní vlastnosti technických materiálů 

MaT (1. ročník) : Vlastnosti elektrotechnických materiálů 

Stroj (1. ročník) : Základní součásti strojů, normy 

Stroj (1. ročník) : Součásti strojů přenášející pohyb 
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Stroj (1. ročník) : Mechanismy a jejich součásti 

Z: 

M (1. ročník) : Výrazy 

M (1. ročník) : Trigonometrie 

 průřezová témata 

 ČŽP 

ČSP 

  

Chladicí technika 

 

24 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci 

● při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a 

zařízení postupuje v souladu s předpisy a 

pracovními postupy 

● uvede příklady bezpečnostních rizik, event. 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci 

● poskytne první pomoc při úrazu na 

pracovišti 

● uvede povinnosti pracovníka i 

zaměstnavatele v případě pracovního 

úrazu 

● dovede uplatnit základní technologie 

ručního zpracování kovů 

● ovládá ukládání a zapojení prvků 

světelných a zásuvkových obvodů 

● provádí přípravné práce, při kterých 

využívá dovednosti z oblasti zpracování a 

spojování kovových i nekovových materiálů 

a manuální dovednosti specifické pro oblast 

zaměření 

● provádí rozebíratelná a nerozebíratelná 

spojení 

● dovede upravit zakončení 

elektroinstalačního materiálu 

● ovládá ukládání a zapojení prvků 

světelných a zásuvkových obvodů 

● rozlišuje vlastnosti elektrických přístrojů -

spínání, jištění, proudový chránič 

 

- mechanismy a jejich součásti 

- potrubí s příslušenstvím 

- převody a jejich součásti 

- součásti k přenosu otáčivého pohybu 

 

přesahy 

 Do: 

ON (1. ročník) : Osobnost 

ON (1. ročník) : Mezilidské vztahy 

ON (1. ročník) : Odpovědnost člověka za sebe a další generace 

FYZ (1. ročník) : Mechanika tekutin 

FYZ (1. ročník) : Kinetická teorie látek 

ZECH (1. ročník) : Obecná chemie 
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ZECH (1. ročník) : Biochemie 

ZECH (1. ročník) : Člověk a životní prostředí 

TV (1. ročník) : Péče o zdraví 

IKT (1. ročník) : Práce s počítačem 

IKT (1. ročník) : Internet 

ZE (1. ročník) : Základní pojmy a fyzikální principy 

ZE (1. ročník) : Stejnosměrný proud 

ZE (1. ročník) : Elektrochemie 

ZE (1. ročník) : Elektrostatické pole 

ZE (1. ročník) : Magnetické pole 

ZE (1. ročník) : Elektromagnetická indukce 

ZE (1. ročník) : Střídavý proud 

ZE (1. ročník) : Trojfázový proud 

TD (1. ročník) : Kreslení strojních součástí spojů 

TD (1. ročník) : Kreslení elektrotechnických součástí a schémat 

CHZ (1. ročník) : Základní pojmy a fyzikální principy chlazení 

CHZ (1. ročník) : Chladiva, oleje 

CHZ (1. ročník) : Spojovací armatury a potrubí 

CHZ (1. ročník) : Konstrukční požadavky na okruhy 

CHZ (1. ročník) : Základní montážní práce 

CHZ (1. ročník) : Zkoušky těsnosti chladicích zařízení 

MaT (1. ročník) : Základní vlastnosti technických materiálů 

MaT (1. ročník) : Mechanické vlastnosti 

MaT (1. ročník) : Vlastnosti elektrotechnických materiálů 

Stroj (1. ročník) : Základní součásti strojů, normy 

Stroj (1. ročník) : Ruční zpracování kovů 

Stroj (1. ročník) : Spoje a spojovací součásti 

Stroj (1. ročník) : Potrubí a armatury 

Stroj (1. ročník) : Součásti strojů přenášející pohyb 

Stroj (1. ročník) : Mechanismy a jejich součásti 

Z: 

Stroj (1. ročník) : Základní součásti strojů, normy 

Stroj (1. ročník) : Mechanismy a jejich součásti 

M (1. ročník) : Reálná čísla 

M (1. ročník) : Planimetrie 

M (1. ročník) : Výrazy 

FYZ (1. ročník) : Termika 

 průřezová témata 

 ODS 

ČŽP 

ČSP 

  

Bezpečnost práce a seznámení s 

pracovištěm 

 

12 

 

výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci 

 

Bezpečnost práce, seznámení s pracovištěm 

Bezpečnost práce, seznámení s pracovištěm 
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● při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a 

zařízení postupuje v souladu s předpisy a 

pracovními postupy 

● uvede příklady bezpečnostních rizik, event. 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci 

● poskytne první pomoc při úrazu na 

pracovišti 

● uvede povinnosti pracovníka i 

zaměstnavatele v případě pracovního 

úrazu 

 

 

přesahy 

 Do: 

CHZ (1. ročník) : Chladiva, oleje 

CHZ (1. ročník) : Základní montážní práce 

 průřezová témata 

 ODS 

ČŽP 

ČSP 

  

Spojovací armatury, práce s Cu potrubím, 

druhy pájek, používaní přenosného 

autogenu, pájení natvrdo 

 

24 

 

výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci 

● uvede příklady bezpečnostních rizik, event. 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci 

● poskytne první pomoc při úrazu na 

pracovišti 

● uvede povinnosti pracovníka i 

zaměstnavatele v případě pracovního 

úrazu 

● dovede uplatnit základní technologie 

ručního zpracování kovů 

● ovládá ukládání a zapojení prvků 

světelných a zásuvkových obvodů 

● provádí přípravné práce, při kterých 

využívá dovednosti z oblasti zpracování a 

spojování kovových i nekovových materiálů 

a manuální dovednosti specifické pro oblast 

zaměření 

● provádí rozebíratelná a nerozebíratelná 

spojení 

 

Používání spojovacích fitinek, 

roztahovacího exploderu trubek. 

Tepelné úpravy měděného potrubí. 

Ag pájky, fosforové pájky, použití. 

Pájení natvrdo, práce s přenosným 

autogenem. 
 

přesahy 

 Do: 

CHZ (1. ročník) : Spojovací armatury a potrubí 

CHZ (1. ročník) : Konstrukční požadavky na okruhy 
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CHZ (1. ročník) : Základní montážní práce 

CHZ (1. ročník) : Zkoušky těsnosti chladicích zařízení 

Stroj (1. ročník) : Potrubí a armatury 

Z: 

M (1. ročník) : Výrazy 

 průřezová témata 

 ČŽP 

ČSP 

  

Přímé a nepřímé metody pro zjišťování 

těsnosti chladících okruhů 

 

18 

 

výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci 

● uvede příklady bezpečnostních rizik, event. 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci 

● poskytne první pomoc při úrazu na 

pracovišti 

● uvede povinnosti pracovníka i 

zaměstnavatele v případě pracovního 

úrazu 

● ovládá ukládání a zapojení prvků 

světelných a zásuvkových obvodů 

● provádí přípravné práce, při kterých 

využívá dovednosti z oblasti zpracování a 

spojování kovových i nekovových materiálů 

a manuální dovednosti specifické pro oblast 

zaměření 

● provádí rozebíratelná a nerozebíratelná 

spojení 

 

Zjišťování těsnosti spojů pomocí vizuálních a 

dalších nepřímých projevů. 

Zjišťování těsnosti spojů pomocí tlakových 

zkoušek dusíkem. 

Zjišťování těsnosti spojů pomocí detekčních 

kapalin, elektrotechnických

 detekčních přístrojů a dalších 

přímých metod. 
 

přesahy 

 Do: 

CHZ (1. ročník) : Chladiva, oleje 

CHZ (1. ročník) : Spojovací armatury a potrubí 

CHZ (1. ročník) : Konstrukční požadavky na okruhy 

CHZ (1. ročník) : Základní montážní práce 

CHZ (1. ročník) : Zkoušky těsnosti chladicích zařízení 

Z: 

M (1. ročník) : Výrazy 
 průřezová témata 

 ODS 

ČŽP 

ČSP 

  

Chladivové kompresory používané pro 

strojní chlazení 

 

12 

 

výsledky vzdělávání 
 

učivo 
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● dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci 

● při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a 

zařízení postupuje v souladu s předpisy a 

pracovními postupy 

● uvede příklady bezpečnostních rizik, event. 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci 

● poskytne první pomoc při úrazu na 

pracovišti 

● uvede povinnosti pracovníka i 

zaměstnavatele v případě pracovního 

úrazu 

● ovládá ukládání a zapojení prvků 

světelných a zásuvkových obvodů 

● provádí přípravné práce, při kterých 

využívá dovednosti z oblasti zpracování a 

spojování kovových i nekovových materiálů 

a manuální dovednosti specifické pro oblast 

zaměření 

● provádí rozebíratelná a nerozebíratelná 

spojení 

● dovede upravit zakončení 

elektroinstalačního materiálu 

● rozlišuje vlastnosti elektrických přístrojů -

spínání, jištění, proudový chránič 

 

Demontáž chladivového kompresoru. 

Montáž chladivového kompresoru. 

 

přesahy 

 Do: 

CHZ (1. ročník) : Základní pojmy a fyzikální principy chlazení 

Stroj (1. ročník) : Základní součásti strojů, normy 

Stroj (1. ročník) : Spoje a spojovací součásti 

Stroj (1. ročník) : Mechanismy a jejich součásti 

Z: 

Stroj (1. ročník) : Mechanismy a jejich součásti 

M (1. ročník) : Výrazy 

FYZ (1. ročník) : Termika 
 průřezová témata 

 ČŽP 

ČS

P 

IKT 

 

 

Princip funkce základního chladícího 

okruhu 

 

18 

 

výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci 

● uvede příklady bezpečnostních rizik, event. 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci 

 

Praktická prezentace chodu a funkce 

kompresoru. 

Praktická prezentace funkce kondenzátoru. 
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● poskytne první pomoc při úrazu na 

pracovišti 

● uvede povinnosti pracovníka i 

zaměstnavatele v případě pracovního 

úrazu 

● ovládá ukládání a zapojení prvků 

světelných a zásuvkových obvodů 

● provádí přípravné práce, při kterých 

využívá dovednosti z oblasti zpracování a 

spojování kovových i nekovových materiálů 

a manuální dovednosti specifické pro oblast 

zaměření 

● provádí rozebíratelná a nerozebíratelná 

spojení 

● dovede upravit zakončení 

elektroinstalačního materiálu 

● rozlišuje vlastnosti elektrických přístrojů -

spínání, jištění, proudový chránič 

 

Praktická funkce expanzního orgánu a 

výparníku. 

 

přesahy 

 Do: 

CHZ (1. ročník) : Základní pojmy a fyzikální principy chlazení 

CHZ (1. ročník) : Chladiva, oleje 

CHZ (1. ročník) : Konstrukční požadavky na okruhy 

CHZ (1. ročník) : Zkoušky těsnosti chladicích zařízení 

Z: 

M (1. ročník) : Výrazy 

FYZ (1. ročník) : Termika 

 průřezová témata 

 ODS 

ČŽP 

ČSP 

  

Bezpečnost práce při manipulaci s 

chladícím médiem 

 

12 

 

výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci 

● uvede příklady bezpečnostních rizik, event. 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci 

● poskytne první pomoc při úrazu na 

pracovišti 

● uvede povinnosti pracovníka i 

zaměstnavatele v případě pracovního 

úrazu 

 

Měření tlaku chladícího média při různých 

teplotách. 

Určování druhu chladícího média v závislosti 

na tlaku a teplotě. 

 

přesahy 

 Do: 

CHZ (1. ročník) : Chladiva, oleje 
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CHZ (1. ročník) : Zkoušky těsnosti chladicích zařízení 

Z: 

FYZ (1. ročník) : Termika 
 průřezová témata 

 ODS 

ČŽP 

ČSP 

  

Metody plnění a doplňování chladiva 

do chladícího systému, přeplňování 

chladiva 

 

18 

 

výsledky vzdělávání 

 

učivo 

 ● dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci 

● při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a 

zařízení postupuje v souladu s předpisy a 

pracovními postupy 

● uvede příklady bezpečnostních rizik, event. 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci 

● poskytne první pomoc při úrazu na 

pracovišti 

● uvede povinnosti pracovníka i 

zaměstnavatele v případě pracovního 

úrazu 

● ovládá ukládání a zapojení prvků 

světelných a zásuvkových obvodů 

● provádí rozebíratelná a nerozebíratelná 

spojení 

● dovede upravit zakončení 

elektroinstalačního materiálu 

 

Plnění a doplňování chladiva v plynné fázi 

pomocí elektronické váhy. 

Plnění a doplňování chladiva v kapalné fázi 

pomocí elektronické váhy nebo odměrného 

válce. 

Přepouštění chladiva metodou PUSCH-

PULL. 

 

přesahy 

 Do: 

CHZ (1. ročník) : Chladiva, oleje 

CHZ (1. ročník) : Spojovací armatury a potrubí 

CHZ (1. ročník) : Zkoušky těsnosti chladicích zařízení 

Z: 

FYZ (1. ročník) : Termika 
 průřezová témata 

 ODS 

ČŽP 

ČSP 

  

Měření sacího a kondenzačního tlaku, 

použití elektronického tlaku, použití 

elektronického přístroje TESTO 560 

 

12 

 

výsledky vzdělávání 
 

učivo 
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● dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci 

● při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a 

zařízení postupuje v souladu s předpisy a 

pracovními postupy 

● uvede příklady bezpečnostních rizik, event. 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci 

● poskytne první pomoc při úrazu na 

pracovišti 

● uvede povinnosti pracovníka i 

zaměstnavatele v případě pracovního 

úrazu 

● ovládá ukládání a zapojení prvků 

světelných a zásuvkových obvodů 

● rozlišuje vlastnosti elektrických přístrojů -

spínání, jištění, proudový chránič 

 

Zásady při měření sacím a výtlačným 

manometrem /manometrovým rozvaděčem/. 

Zásady při měření elektronickým 

přístrojem TESTO 560, nastavení 

parametrů měření vakua, tlaků, teplot, 

přehřátí, atd. 

 

přesahy 

 Do: 

CHZ (1. ročník) : Chladiva, oleje 

Stroj (1. ročník) : Spoje a spojovací součásti 

Stroj (1. ročník) : Potrubí a armatury 

Z: 

FYZ (1. ročník) : Termika 

 průřezová témata 

 ČŽP 

IKT 

  

Opakování tématických celků 

 

18 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci 

● při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a 

zařízení postupuje v souladu s předpisy a 

pracovními postupy 

● poskytne první pomoc při úrazu na 

pracovišti 

● uvede povinnosti pracovníka i 

zaměstnavatele v případě pracovního 

úrazu 

● ovládá ukládání a zapojení prvků 

světelných a zásuvkových obvodů 

● provádí rozebíratelná a nerozebíratelná 

spojení 

 

Opakování tematických celků. 

Opakování tematických celků. 

Opakování tematických celků. 

 

přesahy 

 Do: 

TD (1. ročník) : Kreslení strojních součástí spojů 

CHZ (1. ročník) : Základní pojmy a fyzikální principy chlazení 
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CHZ (1. ročník) : Chladiva, oleje 

CHZ (1. ročník) : Spojovací armatury a potrubí 

CHZ (1. ročník) : Základní montážní práce 

CHZ (1. ročník) : Zkoušky těsnosti chladicích zařízení 

Stroj (1. ročník) : Spoje a spojovací součásti 

Stroj (1. ročník) : Potrubí a armatury 

Stroj (1. ročník) : Mechanismy a jejich součásti 

Z: 

FYZ (1. ročník) : Termika 
 průřezová témata 

 ČŽP 

ČSP 

  

Organizace odborného výcviku 

 

6 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci 

● při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a 

zařízení postupuje v souladu s předpisy a 

pracovními postupy 

● uvede příklady bezpečnostních rizik, event. 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci 

● poskytne první pomoc při úrazu na 

pracovišti 

● uvede povinnosti pracovníka i 

zaměstnavatele v případě pracovního 

úrazu 

● dovede uplatnit základní technologie 

ručního zpracování kovů 

 

Seznámení s organizací COP, školení BOZP. 
 

přesahy 

 Do: 

OVY (1. ročník) : Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce, požární prevence 

Z: 

OVY (1. ročník) : Rovnání,ohýbání,vinutí pružin 

OVY (2. ročník) : Bezpečnost práce a seznámení s pracovištěm, org. řád 

 průřezová témata 

 ČŽP 

ČSP 

  

Základy ručního zpracování kovů 

 

36 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci 

● při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a 

zařízení postupuje v souladu s předpisy a 

pracovními postupy 

 

Měření, měřidla pro plošné měření, os. 

měřítko, mikrometr 

Orýsování, značení materiálu 

Způsoby pilování, druhy pilníků 

Pilování rovinných ploch 

Pilování tvarových ploch. 
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● uvede příklady bezpečnostních rizik, event. 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci 

● poskytne první pomoc při úrazu na 

pracovišti 

● dovede uplatnit základní technologie 

ručního zpracování kovů 

● provádí přípravné práce, při kterých 

využívá dovednosti z oblasti zpracování a 

spojování kovových i nekovových materiálů 

a manuální dovednosti specifické pro oblast 

zaměření 

● provádí rozebíratelná a nerozebíratelná 

spojení 

 

Kontrolní práce 
 

přesahy 

 Do: 

MaT (1. ročník) : Základní rozdělení technických materiálů 

MaT (1. ročník) : Základní vlastnosti technických materiálů 

MaT (1. ročník) : Mechanické vlastnosti 

Stroj (1. ročník) : Základní součásti strojů, normy 

Stroj (1. ročník) : Ruční zpracování kovů 

OVY (1. ročník) : Základy ručního a strojního obrábění 

Z: 

OVY (1. ročník) : Rovnání,ohýbání,vinutí pružin 

OVY (1. ročník) : Stříhání, sekání. 

OVY (1. ročník) : Spojování materiálů. 
 průřezová témata 

 ČŽP 

ČSP 

  

Vrtání, broušení nástrojů 

 

36 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci 

● při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a 

zařízení postupuje v souladu s předpisy a 

pracovními postupy 

● uvede příklady bezpečnostních rizik, event. 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci 

● poskytne první pomoc při úrazu na 

pracovišti 

● uvede povinnosti pracovníka i 

zaměstnavatele v případě pracovního 

úrazu 

● dovede uplatnit základní technologie 

ručního zpracování kovů 

 

Broušení nástrojů, brusky, rozbrušovačka. 

Broušení vrtáků 

Řezné podmínky v závislosti na materiálu 

Upínání nástroje a obrobku, vrtání. 

Zahlubování. 

Řezné podm. v závislosti na mat. 
 

přesahy 

 Do: 
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MaT (1. ročník) : Základní vlastnosti technických materiálů 

MaT (1. ročník) : Mechanické vlastnosti 

Stroj (1. ročník) : Základní součásti strojů, normy 

Stroj (1. ročník) : Ruční zpracování kovů 

OVY (1. ročník) : Základy ručního a strojního obrábění 

OVY (1. ročník) : Řezání kovů 

Z: 

OVY (1. ročník) : Spojování materiálů. 

 průřezová témata 

 ČSP 

  

Rovnání,ohýbání,vinutí pružin 

 

18 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci 

● při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a 

zařízení postupuje v souladu s předpisy a 

pracovními postupy 

● uvede příklady bezpečnostních rizik, event. 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci 

● poskytne první pomoc při úrazu na 

pracovišti 

● uvede povinnosti pracovníka i 

zaměstnavatele v případě pracovního 

úrazu 

● dovede uplatnit základní technologie 

ručního zpracování kovů 

● provádí přípravné práce, při kterých 

využívá dovednosti z oblasti zpracování a 

spojování kovových i nekovových materiálů 

a manuální dovednosti specifické pro oblast 

zaměření 

 

Rovnání materiálu. 

Ohýbání, ohýbačka, stáčečka. 

Vinutí pružin. 

 

přesahy 

 Do: 

MaT (1. ročník) : Základní rozdělení technických materiálů 

MaT (1. ročník) : Základní vlastnosti technických materiálů 

MaT (1. ročník) : Mechanické vlastnosti 

Stroj (1. ročník) : Základní součásti strojů, normy 

Stroj (1. ročník) : Ruční zpracování kovů 

OVY (1. ročník) : Základy ručního a strojního obrábění 

OVY (1. ročník) : Organizace odborného výcviku 

OVY (1. ročník) : Základy ručního zpracování kovů 
 průřezová témata 

 ČSP 

  

Stříhání, sekání. 
 

12 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 
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● dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci 

● při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a 

zařízení postupuje v souladu s předpisy a 

pracovními postupy 

● uvede příklady bezpečnostních rizik, event. 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci 

● poskytne první pomoc při úrazu na 

pracovišti 

● uvede povinnosti pracovníka i 

zaměstnavatele v případě pracovního 

úrazu 

● dovede uplatnit základní technologie 

ručního zpracování kovů 

 

Stříhání, ruční, pákové, tabulové a 

elektrické nůžky. 

Sekání kontrolní práce. 
 

přesahy 

 Do: 

MaT (1. ročník) : Základní rozdělení technických materiálů 

MaT (1. ročník) : Základní vlastnosti technických materiálů 

MaT (1. ročník) : Mechanické vlastnosti 

Stroj (1. ročník) : Ruční zpracování kovů 

OVY (1. ročník) : Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce, požární prevence 

OVY (1. ročník) : Řezání kovů 

OVY (1. ročník) : Základy ručního zpracování kovů 
 průřezová témata 

 ČSP 

  

Spojování materiálů. 
 

12 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● provádí přípravné práce, při kterých 

využívá dovednosti z oblasti zpracování a 

spojování kovových i nekovových materiálů 

a manuální dovednosti specifické pro oblast 

zaměření 

● provádí rozebíratelná a nerozebíratelná 

spojení 

 

Rozebíratelné a nerozebíratelné spoje.. 

Nýtování, sváření, lepení. 

 

přesahy 

 Do: 

MaT (1. ročník) : Mechanické vlastnosti 

Stroj (1. ročník) : Ruční zpracování kovů 

Stroj (1. ročník) : Spoje a spojovací součásti 

Stroj (1. ročník) : Potrubí a armatury 

OVY (1. ročník) : Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce, požární prevence 

OVY (1. ročník) : Základy ručního a strojního obrábění 

OVY (1. ročník) : Závity 

OVY (1. ročník) : Základy ručního zpracování kovů 

OVY (1. ročník) : Vrtání, broušení nástrojů 

 průřezová témata 
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ČSP 
 
 

Základy elektromontážních prací 
 

24 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci 

● při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a 

zařízení postupuje v souladu s předpisy a 

pracovními postupy 

● uvede příklady bezpečnostních rizik, event. 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci 

● poskytne první pomoc při úrazu na 

pracovišti 

● uvede povinnosti pracovníka i 

zaměstnavatele v případě pracovního 

úrazu 

● provádí rozebíratelná a nerozebíratelná 

spojení 

● dovede upravit zakončení 

elektroinstalačního materiálu 

● ovládá ukládání a zapojení prvků 

světelných a zásuvkových obvodů 

● rozlišuje vlastnosti elektrických přístrojů -

spínání, jištění, proudový chránič 

 

BOZP, zkoušečky SN 1, SN 2 

Schématické značky, názvy 

definice Prodlužovací šňůra- 

zapojení. Měření napětí, měření 

proudu. 

 

přesahy 

 Do: 

ZE (1. ročník) : Základní pojmy a fyzikální principy 

ZE (1. ročník) : Střídavý proud 

ZE (1. ročník) : Trojfázový proud 

MaT (1. ročník) : Polovodiče 

MaT (1. ročník) : Dielektrika a izolanty 

OVY (1. ročník) : Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce, požární prevence 

 průřezová témata 

 ČŽP 

ČSP 

  

2. ročník - dotace: 15, povinný 
 
 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 
 

● mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání 
 

● s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizovat 

si poznámky 
 

● uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně 

vyhledávat a zpracovávat informace 
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Kompetence k řešení problémů 
 

● porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení 

problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit 

správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky 
 

● spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení) 
 
 

Komunikativní kompetence 
 

● formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově 

správně 
 

● vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování 
 

● vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i 

psaných a vhodně se prezentovat 
 
 

Personální a sociální kompetence 
 

● pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností 
 

● přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly 
 

● reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných 

lidí, přijímat radu i kritiku 
 
 

Občanské kompetence a kulturní povědomí 
 

● dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika), 

vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci 
 

● jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu 
 

● uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost 

při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních 
 
 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 
 

● mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání; uvědomovat 

si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním 

podmínkám 
 

● mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; cílevědomě a zodpovědně 

rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze 
 
 

Matematické kompetence 
 

● používat pojmy kvantifikujícího charakteru 
 

● správně používat a převádět běžné jednotky 
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Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat 

s informacemi 

● pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, 

elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních 

technologií 
 
 

Odborné kompetence 
 

Provádět elektrotechnická měření a vyhodnocovat naměřené výsledky 
 

● volili nejvhodnější měřicí metodu pro měření na elektrotechnických a elektronických 

zařízeních a přístrojích 
 

● vyhodnocovali naměřené hodnoty pro kontrolu a diagnostiku zařízení, odstraňování jejich 

závad, pro jejich uvádění do provozu, seřizování a provozní nastavení 
 
 

Číst technickou dokumentaci s porozuměním 
 

● rozuměli různým způsobům technického zobrazování 
 

● rozuměli technickým schématům a využívali znázorněné vztahy při přípravě, plnění a 

následné kontrole pracovních úkonů 
 

● znali různé druhy technické a elektrotechnické dokumentace, rozuměli této dokumentaci, tj. 

rozuměli údajům na elektrotechnických a strojírenských výkresech 
 
 

Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci 
 

● byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění 

nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout 
 

● chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků 

(i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i 

jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle 

příslušných norem 
 

● osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad 

ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeje apod.), 

rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění 

závad a možných rizik 
 
 

Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb 
 

● dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, 

zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana) 
 
 

Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje 
 

● nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem 

na životní prostředí 
 

● zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) 

možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady 
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Provádět diagnostické, montážní, opravárenské a údržbářské práce na elektrických a 

elektronických zařízeních a přístrojích 

● demontovali, opravovali a zpětně správně funkčně sestavovali běžné mechanismy nebo 

části elektrických, elektromechanických, pneumatických a hydraulických přístrojů, strojů a 

rozličných dalších technických zařízení 
 

● rozlišovali druhy elektrických strojů a přístrojů, na základě diagnostikovaných hodnot 

prováděli jejich opravy, včetně elektronických částí 
 

● vykonávali přípravné i finální práce při zhotovování mechanických dílců elektrických strojů, 

přístrojů, zařízení a různých montážních přípravků 
 

● zabezpečovali diferencovaně pracoviště před započetím práce na elektrickém zařízení 
 
 

Bezpečnost práce, seznámení s 

pracovištěm 

 

6 

 

výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a požární 

● při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a 

zařízení postupuje v souladu s předpisy a 

pracovními postupy 

● uvede příklady bezpečnostních rizik, event. 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci 

● poskytne první pomoc při úrazu na 

pracovišti 

● uvede povinnosti pracovníka i 

zaměstnavatele v případě pracovního 

úrazu 

 

- pracovněprávní problematika BOZP 

- první pomoc při úrazu, požární řád 

- vnitřní řád, všeobecné zásady a organizace 

odborného výcviku 

 

přesahy 

 Do: 

TV (2. ročník) : Péče o zdraví 

EM (2. ročník) : Bezpečnost práce 

ELS (2. ročník) : BOZP 

OVY (1. ročník) : Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce, požární prevence 

Z: 

EM (2. ročník) : Bezpečnost práce 

EM (2. ročník) : Rozdělení a princip činnosti měřicích přístrojů 

EM (2. ročník) : Elektrická měření - teoretická příprava 

EL (2. ročník) : Části elektronických zařízení a přístrojů 

EL (2. ročník) : Základní části elektronických zařízení a přístrojů 

ELS (2. ročník) : BOZP 

ELS (2. ročník) : Rozdělení elektrických strojů 

ELS (2. ročník) : Transformátory 

ELS (2. ročník) : Asynchronní stroje 

CHZ (2. ročník) : Chladivové kompresory 

CHZ (2. ročník) : Kondenzátory 
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CHZ (2. ročník) : Výparníky 

CHZ (2. ročník) : Řídící a automatické přístroje 

CHZ (2. ročník) : Hermetická chladicí zařízení 

ON (2. ročník) : Ochrana člověka za mimořádných situací 

UEE (2. ročník) : Elektrické teplo v domácnostech a průmyslu 

OVY (2. ročník) : Bezpečnost práce a seznámení s pracovištěm 

OVY (2. ročník) : Výkonové zkoušky 

OVY (2. ročník) : Použití speciálního nářadí v chladící technice 

OVY (2. ročník) : Bezpečnost práce a seznámení s pracovištěm, org. 

řád OVY (2. ročník) : Měřící přístroje, měř. el. hodnot 

OVY (2. ročník) : Výtah z norem 

OVY (2. ročník) : Schémata,značky,přístroje,-zap. 

OVY (2. ročník) : Elektromontážní práce 

FYZ (2. ročník) : Elektrický obvod 

FYZ (2. ročník) : Vlnění a optika 

CHZ (3. ročník) : Elektrotechnické normy předpisy (rozšiřující učivo) 

CHZ (3. ročník) : Opakování učiva k závěrečné zkoušce 

OVY (3. ročník) : Bezpečnost práce a seznámení s pracovištěm 
 průřezová témata 

 ODS 

ČŽP 

ČSP 

  

Měření a měřicí přístroje 

 

48 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a požární 

● při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a 

zařízení postupuje v souladu s předpisy a 

pracovními postupy 

● uvede příklady bezpečnostních rizik, event. 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci 

● poskytne první pomoc při úrazu na 

pracovišti 

● uvede povinnosti pracovníka i 

zaměstnavatele v případě pracovního 

úrazu 

● rozumí zapojení elektrických přístrojů dle 

schématu 

● uvádí do provozu elektrické přístroje a 

zařízení 

● uvádí do provozu elektrické přístroje a 

zařízení 

● zapojuje elektrické stroje pro nízké napětí a 

dokáže překontrolovat jejich činnost 

● má znalosti o konstrukci běžných 

elektrických strojů, jejich zapojení a řízení 

 

- rozdělení elektrických přístrojů, základní 

pojmy a názvosloví 

- požadavky na vlastnosti zaručující 

bezpečnou a spolehlivou funkci 

- ČSN 332000-4-41 - ochrana před úrazem el. 

proudem, vyhláška 50/78Sb. 

- praktická měření - el. napětí, el. proud, 

izolační odpor, ohmický odpor, el. příkon, 

přechodový odpor, teplota 

- měření elektron. měř. přístroji 

- souborné práce - měření MK 1. fáz. -

zjišťování závad 

měření MK 3. fáz. - zjišťování závad 
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● zapojuje a uvádí do provozu elektrické 

světelné zdroje a systémy 

● zná principy elektrických zapojení 

elektrických strojů 

 

 

přesahy 

 Do: 

FYZ (2. ročník) : Elektrický obvod 

FYZ (2. ročník) : Magnetické pole 

FYZ (2. ročník) : Střídavý proud 

EM (2. ročník) : Bezpečnost práce 

EM (2. ročník) : Rozdělení a princip činnosti měřicích přístrojů 

EM (2. ročník) : Elektrická měření - teoretická příprava 

EL (2. ročník) : Části elektronických zařízení a přístrojů 

EL (2. ročník) : Základní části elektronických zařízení a přístrojů 

ELS (2. ročník) : BOZP 

CHZ (2. ročník) : Chladivové kompresory 

CHZ (2. ročník) : Řídící a automatické přístroje 

CHZ (2. ročník) : Hermetická chladicí zařízení 

UEE (2. ročník) : Osvětlovací technika a její řízení 

UEE (2. ročník) : Stejnosměrné zdroje 

UEE (2. ročník) : Elektrické teplo v domácnostech a průmyslu 

Z: 

EM (2. ročník) : Bezpečnost práce 

EM (2. ročník) : Rozdělení a princip činnosti měřicích přístrojů 

EM (2. ročník) : Elektrická měření - teoretická příprava 

EL (2. ročník) : Části elektronických zařízení a přístrojů 

EL (2. ročník) : Základní části elektronických zařízení a přístrojů 

ELS (2. ročník) : BOZP 

ELS (2. ročník) : Rozdělení elektrických strojů 

ELS (2. ročník) : Transformátory 

ELS (2. ročník) : Asynchronní stroje 

CHZ (2. ročník) : Chladivové kompresory 

CHZ (2. ročník) : Kondenzátory 

CHZ (2. ročník) : Řídící a automatické přístroje 

CHZ (2. ročník) : Hermetická chladicí zařízení 

UEE (2. ročník) : Elektrické teplo v domácnostech a průmyslu 

OVY (2. ročník) : Bezpečnost práce a seznámení s pracovištěm 

OVY (2. ročník) : Výkonové zkoušky 

OVY (2. ročník) : Použití speciálního nářadí v chladící technice 

OVY (2. ročník) : Měřící přístroje, měř. el. hodnot 

OVY (2. ročník) : Výtah z norem 

OVY (2. ročník) : Elektromontážní práce 

M (2. ročník) : Stereometrie 

FYZ (2. ročník) : Elektrický obvod 

FYZ (2. ročník) : Střídavý proud 

CHZ (3. ročník) : Opakování učiva k závěrečné zkoušce 

OVY (3. ročník) : Měření měřícími přístroji 

OVY (3. ročník) : Cvičné panely 
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OVY (3. ročník) : Chladicí technika 
 průřezová témata 

 ČSP 

IKT 

  

Elektrické stroje a přístroje 

 

18 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a požární 

● při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a 

zařízení postupuje v souladu s předpisy a 

pracovními postupy 

● uvede příklady bezpečnostních rizik, event. 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci 

● poskytne první pomoc při úrazu na 

pracovišti 

● uvede povinnosti pracovníka i 

zaměstnavatele v případě pracovního 

úrazu 

● rozlišuje vlastnosti elektrických přístrojů pro 

spínání, jištění, proudovou ochranu 

● rozumí zapojení elektrických přístrojů dle 

schématu 

● uvádí do provozu elektrické přístroje a 

zařízení 

● uvádí do provozu elektrické přístroje a 

zařízení 

● zapojuje elektrické stroje pro nízké napětí a 

dokáže překontrolovat jejich činnost 

● má znalosti o konstrukci běžných 

elektrických strojů, jejich zapojení a řízení 

● zná principy elektrických zapojení 

elektrických strojů 

● zapojuje a uvádí do provozu elektrické 

světelné zdroje a systémy 

● provádí přípravné práce, při kterých 

využívá dovednosti z oblasti zpracování a 

spojování kovových i nekovových materiálů 

a manuální dovednosti specifické pro oblast 

zaměření 

● montuje, demontuje, opravuje, nahrazuje 

a sestavuje jednotlivé mechanické části 

elektrotechnických zařízení, strojů a 

přístrojů 

● orientuje se v ovládacích systémech a 

pohonech chladicích zařízení 

 

- motory asynchronní, synchronní, 

komutátorové 

- elektrický obvod a jeho části - jisticí a 

ochranné prvky 

- jednoduché obvody střídavého napětí 
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● provádí podle dokumentace přípravné 

pracovní činnosti při instalacích a opravách 

elektronických zařízení 

● vyměňuje a opravuje elektrické zdroje 

v elektrotechnických a elektronických 

zařízeních 

● vysvětluje princip využití elektrických 

signálů v oblasti automatické regulace a 

automatizace 

● zná základní logické obvody, jejich 

pravdivostní tabulky a dokáže popsat 

princip realizace logických operací v 

elektronice 

● zná princip přenosu digitálních signálů, 

dokáže vysvětlit způsoby přenosu signálů 

po sběrnicích a způsoby adresace zařízení 

● propojuje jednotlivé elektronické prvky, 

osazuje a pájí součástky na plošný spoj 

● sestavuje a zapojuje podle dokumentace 

obvody s elektronickými součástkami 

● zjišťuje a vyhledává podle technické 

dokumentace závady elektronických 

funkčních celků či desek 

● dodržuje při práci technologickou kázeň 

● vyměňuje a opravuje běžná 

elektronická         zařízení,         zesilovače, 

oscilátory,     směšovače, modulátory a 

demodulátory 

 

 

přesahy 

 Do: 

FYZ (2. ročník) : Elektrický obvod 

FYZ (2. ročník) : Magnetické pole 

FYZ (2. ročník) : Střídavý proud 

EM (2. ročník) : Bezpečnost práce 

EM (2. ročník) : Rozdělení a princip činnosti měřicích přístrojů 

EM (2. ročník) : Elektrická měření - teoretická příprava 

EL (2. ročník) : Části elektronických zařízení a přístrojů 

EL (2. ročník) : Základní části elektronických zařízení a přístrojů 

ELS (2. ročník) : BOZP 

ELS (2. ročník) : Rozdělení elektrických strojů 

ELS (2. ročník) : Transformátory 

ELS (2. ročník) : Asynchronní stroje 

CHZ (2. ročník) : Chladivové kompresory 

CHZ (2. ročník) : Řídící a automatické přístroje 

CHZ (2. ročník) : Hermetická chladicí zařízení 

UEE (2. ročník) : Osvětlovací technika a její řízení 

UEE (2. ročník) : Stejnosměrné zdroje 

UEE (2. ročník) : Elektrické teplo v domácnostech a průmyslu 
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Z: 

EM (2. ročník) : Bezpečnost práce 

EM (2. ročník) : Rozdělení a princip činnosti měřicích přístrojů 

EM (2. ročník) : Elektrická měření - teoretická příprava 

EL (2. ročník) : Části elektronických zařízení a přístrojů 

EL (2. ročník) : Základní části elektronických zařízení a přístrojů 

ELS (2. ročník) : BOZP 

ELS (2. ročník) : Rozdělení elektrických strojů 

ELS (2. ročník) : Transformátory 

ELS (2. ročník) : Asynchronní stroje 

CHZ (2. ročník) : Chladivové kompresory 

CHZ (2. ročník) : Kondenzátory 

CHZ (2. ročník) : Řídící a automatické přístroje 

CHZ (2. ročník) : Hermetická chladicí zařízení 

UEE (2. ročník) : Stejnosměrné zdroje 

OVY (2. ročník) : Bezpečnost práce a seznámení s pracovištěm 

OVY (2. ročník) : Výkonové zkoušky 

OVY (2. ročník) : Použití speciálního nářadí v chladící technice 

OVY (2. ročník) : Měřící přístroje, měř. el. hodnot 

OVY (2. ročník) : Elektromontážní práce 

M (2. ročník) : Stereometrie 

FYZ (2. ročník) : Elektrický obvod 

FYZ (2. ročník) : Střídavý proud 

CHZ (3. ročník) : Opakování učiva k závěrečné zkoušce 

OVY (3. ročník) : Měření měřícími přístroji 

OVY (3. ročník) : Cvičné panely 

OVY (3. ročník) : Chladicí technika 

 průřezová témata 

 ČŽP 

ČS

P 

IKT 

 

 

Chladicí technika 

 

72 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a požární 

● při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a 

zařízení postupuje v souladu s předpisy a 

pracovními postupy 

● uvede příklady bezpečnostních rizik, event. 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci 

● poskytne první pomoc při úrazu na 

pracovišti 

● uvede povinnosti pracovníka i 

zaměstnavatele v případě pracovního 

úrazu 

 

- chladicí okruhy - rozdělení 

- pracovní postupy, druhy závad, seřízení 

- řídící a jistící přístroje u DCH 

- automatické a řídící přístroje HJ 

- technologie oprav - NZODCH 

- zjišťování závad na zařízeních 

- pájení plamenem - kyslík + acetylén 
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● rozlišuje vlastnosti elektrických přístrojů pro 

spínání, jištění, proudovou ochranu 

● rozumí zapojení elektrických přístrojů dle 

schématu 

● uvádí do provozu elektrické přístroje a 

zařízení 

● uvádí do provozu elektrické přístroje a 

zařízení 

● zapojuje elektrické stroje pro nízké napětí a 

dokáže překontrolovat jejich činnost 

● má znalosti o konstrukci běžných 

elektrických strojů, jejich zapojení a řízení 

● zná principy elektrických zapojení 

elektrických strojů 

● zapojuje a uvádí do provozu elektrické 

světelné zdroje a systémy 

● lokalizuje závady na světelných zdrojích a 

systémech a odstraňuje je 

● provádí přípravné práce, při kterých 

využívá dovednosti z oblasti zpracování a 

spojování kovových i nekovových materiálů 

a manuální dovednosti specifické pro oblast 

zaměření 

● montuje, demontuje, opravuje, nahrazuje 

a sestavuje jednotlivé mechanické části 

elektrotechnických zařízení, strojů a 

přístrojů 

● orientuje se v ovládacích systémech a 

pohonech chladicích zařízení 

● provádí podle dokumentace přípravné 

pracovní činnosti při instalacích a opravách 

elektronických zařízení 

● vyměňuje a opravuje elektrické zdroje 

v elektrotechnických a elektronických 

zařízeních 

● lokalizuje závady na elektronických 

zařízeních a odstraňuje je 

● instaluje, demontuje a vyměňuje součástky 

a elektronické prvky 

● dodržuje při práci technologickou kázeň 
 

 

přesahy 

 Do: 

FYZ (2. ročník) : Elektrický obvod 

FYZ (2. ročník) : Střídavý proud 

EM (2. ročník) : Bezpečnost práce 

EM (2. ročník) : Rozdělení a princip činnosti měřicích přístrojů 

EM (2. ročník) : Elektrická měření - teoretická příprava 

EL (2. ročník) : Části elektronických zařízení a přístrojů 
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EL (2. ročník) : Základní části elektronických zařízení a přístrojů 

ELS (2. ročník) : BOZP 

CHZ (2. ročník) : Chladivové kompresory 

CHZ (2. ročník) : Kondenzátory 

CHZ (2. ročník) : Výparníky 

CHZ (2. ročník) : Řídící a automatické přístroje 

CHZ (2. ročník) : Způsoby přeplňování chladiv 

CHZ (2. ročník) : Hermetická chladicí zařízení 

UEE (2. ročník) : Osvětlovací technika a její řízení 

UEE (2. ročník) : Stejnosměrné zdroje 

UEE (2. ročník) : Elektrické teplo v domácnostech a průmyslu 

Z: 

MaT (1. ročník) : Základní rozdělení technických materiálů 

EM (2. ročník) : Rozdělení a princip činnosti měřicích přístrojů 

EM (2. ročník) : Elektrická měření - teoretická příprava 

EL (2. ročník) : Části elektronických zařízení a přístrojů 

EL (2. ročník) : Základní části elektronických zařízení a přístrojů 

ELS (2. ročník) : BOZP 

ELS (2. ročník) : Rozdělení elektrických strojů 

ELS (2. ročník) : Transformátory 

ELS (2. ročník) : Asynchronní stroje 

CHZ (2. ročník) : Chladivové kompresory 

CHZ (2. ročník) : Kondenzátory 

CHZ (2. ročník) : Řídící a automatické přístroje 

CHZ (2. ročník) : Způsoby přeplňování chladiv 

CHZ (2. ročník) : Hermetická chladicí zařízení 

OVY (2. ročník) : Výkonové zkoušky 

OVY (2. ročník) : Použití speciálního nářadí v chladící technice 

OVY (2. ročník) : Elektromontážní práce 

M (2. ročník) : Stereometrie 

FYZ (2. ročník) : Elektrický obvod 

CHZ (3. ročník) : Opakování učiva k závěrečné zkoušce 

OVY (3. ročník) : Chladicí technika 

 průřezová témata 

 ČŽP 

ČS

P 

IKT 

 

 

Bezpečnost práce a seznámení s 

pracovištěm 

 

12 

 

výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a požární 

● při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a 

zařízení postupuje v souladu s předpisy a 

pracovními postupy 

 

Bezpečnost práce, seznámení s pracovištěm. 

Bezpečnost práce, seznámení s pracovištěm. 
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● uvede příklady bezpečnostních rizik, event. 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci 

 

 

přesahy 

 Do: 

OVY (2. ročník) : Bezpečnost práce, seznámení s pracovištěm 

OVY (2. ročník) : Měření a měřicí přístroje 

OVY (2. ročník) : Elektrické stroje a přístroje 

Z: 

OVY (2. ročník) : Výkonové zkoušky 
 průřezová témata 

 ODS 

ČŽP 

ČSP 

  

Konstrukce a rozdělení kompresorů 

 

6 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● uvede příklady bezpečnostních rizik, event. 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci 

● uvádí do provozu elektrické přístroje a 

zařízení 

● uvádí do provozu elektrické přístroje a 

zařízení 

● má znalosti o konstrukci běžných 

elektrických strojů, jejich zapojení a řízení 

● zná principy elektrických zapojení 

elektrických strojů 

● provádí přípravné práce, při kterých 

využívá dovednosti z oblasti zpracování a 

spojování kovových i nekovových materiálů 

a manuální dovednosti specifické pro oblast 

zaměření 

● vyměňuje a opravuje elektrické zdroje 

v elektrotechnických a elektronických 

zařízeních 

 

Klasický, polohermetický a hermetický 

kompresor. 

 

přesahy 

 Do: 

FYZ (2. ročník) : Střídavý proud 

EL (2. ročník) : Části elektronických zařízení a přístrojů 

EL (2. ročník) : Základní části elektronických zařízení a přístrojů 

ELS (2. ročník) : Asynchronní stroje 

CHZ (2. ročník) : Chladivové kompresory 

CHZ (2. ročník) : Hermetická chladicí zařízení 

Z: 

OVY (2. ročník) : Polohermetický a hermetický motorkompresor 

OVY (2. ročník) : Výkonové zkoušky 

M (2. ročník) : Stereometrie 
 průřezová témata 
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ODS 

ČŽP 
 

Polohermetický a hermetický 

motorkompresor 

 

24 

 

výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a požární 

● uvede příklady bezpečnostních rizik, event. 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci 

● poskytne první pomoc při úrazu na 

pracovišti 

● rozlišuje vlastnosti elektrických přístrojů pro 

spínání, jištění, proudovou ochranu 

● má znalosti o konstrukci běžných 

elektrických strojů, jejich zapojení a řízení 

● zná principy elektrických zapojení 

elektrických strojů 

● orientuje se v ovládacích systémech a 

pohonech chladicích zařízení 

● vyměňuje a opravuje elektrické zdroje 

v elektrotechnických a elektronických 

zařízeních 

 

Demontáž polohermetického a hermetického 

MK. 

Montáž polohermetického a hermetického 

motorkompresoru. 

Tlakové zkoušky, plnění olejem, zabíhání, 

sušení. 

Tlakové zkoušky, plnění olejem, zabíhání, 

sušení. 

 

přesahy 

 Do: 

EL (2. ročník) : Části elektronických zařízení a přístrojů 

ELS (2. ročník) : BOZP 

ELS (2. ročník) : Asynchronní stroje 

CHZ (2. ročník) : Chladivové kompresory 

CHZ (2. ročník) : Hermetická chladicí zařízení 

OVY (2. ročník) : Konstrukce a rozdělení kompresorů 

Z: 

OVY (2. ročník) : Výkonové zkoušky 

M (2. ročník) : Stereometrie 

 průřezová témata 

 ČŽP 

ČSP 

  

Výkonové zkoušky 

 

12 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a požární 

● při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a 

zařízení postupuje v souladu s předpisy a 

pracovními postupy 

● uvede příklady bezpečnostních rizik, event. 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci 

 

Zkoušky výkonu v chladícím okruhu. 

Zkoušky výkonu v chladícím okruhu. 
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● uvede povinnosti pracovníka i 

zaměstnavatele v případě pracovního 

úrazu 

● rozumí zapojení elektrických přístrojů dle 

schématu 

● uvádí do provozu elektrické přístroje a 

zařízení 

● má znalosti o konstrukci běžných 

elektrických strojů, jejich zapojení a řízení 

● zná principy elektrických zapojení 

elektrických strojů 

● montuje, demontuje, opravuje, nahrazuje 

a sestavuje jednotlivé mechanické části 

elektrotechnických zařízení, strojů a 

přístrojů 

● orientuje se v ovládacích systémech a 

pohonech chladicích zařízení 

● dodržuje při práci technologickou kázeň 
 

 

přesahy 

 Do: 

EM (2. ročník) : Rozdělení a princip činnosti měřicích přístrojů 

EL (2. ročník) : Základní části elektronických zařízení a přístrojů 

CHZ (2. ročník) : Chladivové kompresory 

CHZ (2. ročník) : Hermetická chladicí zařízení 

OVY (2. ročník) : Bezpečnost práce, seznámení s pracovištěm 

OVY (2. ročník) : Měření a měřicí přístroje 

OVY (2. ročník) : Elektrické stroje a přístroje 

OVY (2. ročník) : Chladicí technika 

OVY (2. ročník) : Bezpečnost práce a seznámení s pracovištěm 

OVY (2. ročník) : Konstrukce a rozdělení kompresorů 

OVY (2. ročník) : Polohermetický a hermetický motorkompresor 
 průřezová témata 

 ČŽP 

ČSP 

  

Použití speciálního nářadí v chladící 

technice 

 

24 

 

výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a požární 

● uvede příklady bezpečnostních rizik, event. 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci 

● poskytne první pomoc při úrazu na 

pracovišti 

● uvede povinnosti pracovníka i 

zaměstnavatele v případě pracovního 

úrazu 

 

Sací a výtlačný manometr. 

Sací a výtlačný manometr. 

Používání přenosného autogenu v chladící 

technice. 

Používání přenosného autogenu v chladící 

technice. 
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● uvádí do provozu elektrické přístroje a 

zařízení 

● má znalosti o konstrukci běžných 

elektrických strojů, jejich zapojení a řízení 

● zná principy elektrických zapojení 

elektrických strojů 

● provádí přípravné práce, při kterých 

využívá dovednosti z oblasti zpracování a 

spojování kovových i nekovových materiálů 

a manuální dovednosti specifické pro oblast 

zaměření 

● montuje, demontuje, opravuje, nahrazuje 

a sestavuje jednotlivé mechanické části 

elektrotechnických zařízení, strojů a 

přístrojů 

● orientuje se v ovládacích systémech a 

pohonech chladicích zařízení 

● instaluje, demontuje a vyměňuje součástky 

a elektronické prvky 

● dodržuje při práci technologickou kázeň 

● provádí podle dokumentace přípravné 

pracovní činnosti při instalacích a opravách 

elektronických zařízení 

● lokalizuje závady na elektronických 

zařízeních a odstraňuje je 

 

 

přesahy 

 Do: 

EM (2. ročník) : Rozdělení a princip činnosti měřicích přístrojů 

EL (2. ročník) : Části elektronických zařízení a přístrojů 

EL (2. ročník) : Základní části elektronických zařízení a přístrojů 

CHZ (2. ročník) : Chladivové kompresory 

CHZ (2. ročník) : Kondenzátory 

CHZ (2. ročník) : Výparníky 

CHZ (2. ročník) : Hermetická chladicí zařízení 

OVY (2. ročník) : Bezpečnost práce, seznámení s pracovištěm 

OVY (2. ročník) : Měření a měřicí přístroje 

OVY (2. ročník) : Elektrické stroje a přístroje 

OVY (2. ročník) : Chladicí technika 

Z: 

M (2. ročník) : Stereometrie 

 průřezová témata 

 ČŽP 

ČSP 

  

Montáž chladícího okruhu, vysoušení, 

plnění 

 

12 

 

výsledky vzdělávání 
 

učivo 
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● dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a požární 

● při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a 

zařízení postupuje v souladu s předpisy a 

pracovními postupy 

● uvede příklady bezpečnostních rizik, event. 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci 

● poskytne první pomoc při úrazu na 

pracovišti 

● uvede povinnosti pracovníka i 

zaměstnavatele v případě pracovního 

úrazu 

● má znalosti o konstrukci běžných 

elektrických strojů, jejich zapojení a řízení 

● lokalizuje závady na elektronických 

zařízeních a odstraňuje je 

● dodržuje při práci technologickou kázeň 

● provádí podle dokumentace přípravné 

pracovní činnosti při instalacích a opravách 

elektronických zařízení 

● lokalizuje závady na elektronických 

zařízeních a odstraňuje je 

 

Plnění chladícího okruhu chladícím médiem. 

Plnění chladícího okruhu chladícím médiem. 

 

přesahy 

 Do: 

EM (2. ročník) : Bezpečnost práce 

EL (2. ročník) : Části elektronických zařízení a přístrojů 

ELS (2. ročník) : Asynchronní stroje 

CHZ (2. ročník) : Chladivové kompresory 

CHZ (2. ročník) : Kondenzátory 

CHZ (2. ročník) : Výparníky 

CHZ (2. ročník) : Hermetická chladicí zařízení 

Z: 

M (2. ročník) : Stereometrie 
 průřezová témata 

 ČŽP 

ČSP 

  

Odsávání chladiva, bezpečnostní 

opatření 

 

12 

 

výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a požární 

● při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a 

zařízení postupuje v souladu s předpisy a 

pracovními postupy 

● uvede příklady bezpečnostních rizik, event. 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci 

 

Způsob odsávání, přečerpávání metodou 

"PUSCH-PULL". 

Odsávačka UKR-MINI, UKR-BABY, UKR 90. 
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● poskytne první pomoc při úrazu na 

pracovišti 

● uvede povinnosti pracovníka i 

zaměstnavatele v případě pracovního 

úrazu 

● uvádí do provozu elektrické přístroje a 

zařízení 

● uvádí do provozu elektrické přístroje a 

zařízení 

● zapojuje elektrické stroje pro nízké napětí a 

dokáže překontrolovat jejich činnost 

● má znalosti o konstrukci běžných 

elektrických strojů, jejich zapojení a řízení 

● zná principy elektrických zapojení 

elektrických strojů 

● dodržuje při práci technologickou kázeň 
 

 

přesahy 

 Do: 

EL (2. ročník) : Základní části elektronických zařízení a přístrojů 

ELS (2. ročník) : Asynchronní stroje 

CHZ (2. ročník) : Chladivové kompresory 

CHZ (2. ročník) : Způsoby přeplňování chladiv 

CHZ (2. ročník) : Hermetická chladicí zařízení 

 průřezová témata 

 ČŽP 

ČSP 

  

Řídící přístroje 

 

18 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● uvede příklady bezpečnostních rizik, event. 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci 

● poskytne první pomoc při úrazu na 

pracovišti 

● uvede povinnosti pracovníka i 

zaměstnavatele v případě pracovního 

úrazu 

● rozlišuje vlastnosti elektrických přístrojů pro 

spínání, jištění, proudovou ochranu 

● uvádí do provozu elektrické přístroje a 

zařízení 

● má znalosti o konstrukci běžných 

elektrických strojů, jejich zapojení a řízení 

● zná principy elektrických zapojení 

elektrických strojů 

● lokalizuje závady na elektronických 

zařízeních a odstraňuje je 

 

Seřizování /vypínací, zapínací hodnoty/ 

Seřizování /vypínací, zapínací hodnoty/ 

Seřizování /vypínací, zapínací hodnoty/ 

 

přesahy 
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Do: 

EM (2. ročník) : Bezpečnost práce 

EL (2. ročník) : Části elektronických zařízení a přístrojů 

EL (2. ročník) : Základní části elektronických zařízení a přístrojů 

CHZ (2. ročník) : Řídící a automatické přístroje 

Z: 

OVY (2. ročník) : Schémata,značky,přístroje,-zap. 

 průřezová témata 

 ČŽP 

ČS

P 

IKT 

 

 

Jistící přístroje 

 

18 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● rozlišuje vlastnosti elektrických přístrojů pro 

spínání, jištění, proudovou ochranu 

● rozumí zapojení elektrických přístrojů dle 

schématu 

● uvádí do provozu elektrické přístroje a 

zařízení 

● orientuje se v ovládacích systémech a 

pohonech chladicích zařízení 

● lokalizuje závady na elektronických 

zařízeních a odstraňuje je 

● dodržuje při práci technologickou kázeň 
 

Nadproudové a tepelné ochrany. 

Nízkotlaké a vysokotlaké jistící přístroje. 

Nízkotlaké a vysokotlaké jistící přístroje. 

 

přesahy 

 Do: 

CHZ (2. ročník) : Řídící a automatické přístroje 

CHZ (2. ročník) : Hermetická chladicí zařízení 

Z: 

OVY (2. ročník) : Schémata,značky,přístroje,-zap. 
 průřezová témata 

 ČŽP 

ČSP 

  

Zkoušky těsnosti spojů 

 

24 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● instaluje, demontuje a vyměňuje součástky 

a elektronické prvky 

● dodržuje při práci technologickou kázeň 

● lokalizuje závady na elektronických 

zařízeních a odstraňuje je 

 

Detektory chladiva, rozdělení podle citlivosti. 

Detektory chladiva, rozdělení podle citlivosti. 

Způsoby zjišťování netěsnosti. 

Způsoby zjišťování netěsnosti. 
 

přesahy 

 Do: 

CHZ (2. ročník) : Hermetická chladicí zařízení 

Z: 
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M (2. ročník) : Stereometrie 

FYZ (2. ročník) : Vlnění a optika 

 průřezová témata 

 ČŽP 

ČSP 

  

Chladící okruh s expanzní kapilárou 

 

42 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● uvede příklady bezpečnostních rizik, event. 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci 

● má znalosti o konstrukci běžných 

elektrických strojů, jejich zapojení a řízení 

● zná principy elektrických zapojení 

elektrických strojů 

● dodržuje při práci technologickou kázeň 

● lokalizuje závady na elektronických 

zařízeních a odstraňuje je 

 

Správná funkce chladicího okruhu s expanzní 

kapilárou. 

Správná funkce chladicího okruhu s expanzní 

kapilárou. 

Měření sacího a kondenzačního tlaku. 

Měření sacího a kondenzačního tlaku. 

Měření sacího a kondenzačního tlaku. 

Měření příkonu a proudu v různých stavech 

vychlazení. 

Měření příkonu a proudu v různých stavech 

vychlazení. 

 přesahy 

 Do: 

EM (2. ročník) : Rozdělení a princip činnosti měřicích přístrojů 

EM (2. ročník) : Elektrická měření - teoretická příprava 

CHZ (2. ročník) : Chladivové kompresory 

CHZ (2. ročník) : Hermetická chladicí zařízení 

 průřezová témata 

 ČŽP 

ČSP 

  

Kombinovaná chladnička s jedním nebo 

dvěma motorkompresory 

 

6 

 

výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a požární 

● lokalizuje závady na elektronických 

zařízeních a odstraňuje je 

 

Měření teploty v různých částech 

kombinované chladničky. 

 

přesahy 

 Do: 

CHZ (2. ročník) : Výparníky 

CHZ (2. ročník) : Hermetická chladicí zařízení 

 průřezová témata 

 ČŽP 

ČSP 

  

Zjišťování závad chladícího okruhu s 

expanzní kapilárou 

 

24 
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výsledky vzdělávání 
 

učivo 
 ● uvádí do provozu elektrické přístroje a 

zařízení 

● má znalosti o konstrukci běžných 

elektrických strojů, jejich zapojení a řízení 

● zná principy elektrických zapojení 

elektrických strojů 

● montuje, demontuje, opravuje, nahrazuje 

a sestavuje jednotlivé mechanické části 

elektrotechnických zařízení, strojů a 

přístrojů 

● vyměňuje a opravuje elektrické zdroje 

v elektrotechnických a elektronických 

zařízeních 

● kompletuje a oživuje sestavené části 

elektronických funkčních celků či desek 

● dodržuje při práci technologickou kázeň 
 

Nedostatek chladiva. 

Ucpaný chladící okruh. 

Motorkompresor bez výkonu. 

Motorkompresor bez výkonu. 

 

přesahy 

 Do: 

CHZ (2. ročník) : Hermetická chladicí zařízení 

 průřezová témata 

 ČŽP 

ČSP 

  

Odstraňování závad chladícího okruhu s 

expanzní kapilárou 

 

12 

 

výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● zná principy elektrických zapojení 

elektrických strojů 

● lokalizuje závady na světelných zdrojích a 

systémech a odstraňuje je 

● dodržuje při práci technologickou kázeň 

● lokalizuje závady na elektronických 

zařízeních a odstraňuje je 

 

Zjišťování úniků, vakuování, plnění. 

Výměna filtrdehydrátoru. 

 

přesahy 

 Do: 

CHZ (2. ročník) : Hermetická chladicí zařízení 

Z: 

M (2. ročník) : Stereometrie 
 průřezová témata 

 ČŽP 

ČSP 

  

Samostatná závěrečná práce 

 

6 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 
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● dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a požární 

● uvede příklady bezpečnostních rizik, event. 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci 

● poskytne první pomoc při úrazu na 

pracovišti 

● uvádí do provozu elektrické přístroje a 

zařízení 

● uvádí do provozu elektrické přístroje a 

zařízení 

● zná principy elektrických zapojení 

elektrických strojů 

● provádí přípravné práce, při kterých 

využívá dovednosti z oblasti zpracování a 

spojování kovových i nekovových materiálů 

a manuální dovednosti specifické pro oblast 

zaměření 

● montuje, demontuje, opravuje, nahrazuje 

a sestavuje jednotlivé mechanické části 

elektrotechnických zařízení, strojů a 

přístrojů 

● orientuje se v ovládacích systémech a 

pohonech chladicích zařízení 

● vyměňuje a opravuje elektrické zdroje 

v elektrotechnických a elektronických 

zařízeních 

● instaluje, demontuje a vyměňuje součástky 

a elektronické prvky 

● dodržuje při práci technologickou kázeň 

● lokalizuje závady na elektronických 

zařízeních a odstraňuje je 

 

Samostatná závěrečná práce. 
 

přesahy 

 Do: 

EM (2. ročník) : Bezpečnost práce 

ELS (2. ročník) : Rozdělení elektrických strojů 

ELS (2. ročník) : Asynchronní stroje 

CHZ (2. ročník) : Chladivové kompresory 

CHZ (2. ročník) : Kondenzátory 

CHZ (2. ročník) : Výparníky 

CHZ (2. ročník) : Řídící a automatické přístroje 

CHZ (2. ročník) : Způsoby přeplňování chladiv 

CHZ (2. ročník) : Hermetická chladicí zařízení 

 průřezová témata 

 ODS 

ČŽP 

ČSP 
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Opakování tématických celků 

 

6 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a 

zařízení postupuje v souladu s předpisy a 

pracovními postupy 

● uvede příklady bezpečnostních rizik, event. 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci 

● poskytne první pomoc při úrazu na 

pracovišti 

● rozumí zapojení elektrických přístrojů dle 

schématu 

● uvádí do provozu elektrické přístroje a 

zařízení 

● uvádí do provozu elektrické přístroje a 

zařízení 

● zapojuje elektrické stroje pro nízké napětí a 

dokáže překontrolovat jejich činnost 

● má znalosti o konstrukci běžných 

elektrických strojů, jejich zapojení a řízení 

● zná principy elektrických zapojení 

elektrických strojů 

● orientuje se v ovládacích systémech a 

pohonech chladicích zařízení 

● lokalizuje závady na elektronických 

zařízeních a odstraňuje je 

● dodržuje při práci technologickou kázeň 

● lokalizuje závady na elektronických 

zařízeních a odstraňuje je 

 

Opakování tematických celků. 
 

přesahy 

 Do: 

CHZ (2. ročník) : Chladivové kompresory 

CHZ (2. ročník) : Kondenzátory 

CHZ (2. ročník) : Výparníky 

CHZ (2. ročník) : Řídící a automatické přístroje 

CHZ (2. ročník) : Způsoby přeplňování chladiv 

CHZ (2. ročník) : Hermetická chladicí zařízení 

 průřezová témata 

 ČŽP 

ČSP 

  

Bezpečnost práce a seznámení 

spracovištěm, org. řád 

 

6 

 

výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a požární 

 

Bezpečnost práce, seznámení s pracovištěm 
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● při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a 

zařízení postupuje v souladu s předpisy a 

pracovními postupy 

● uvede příklady bezpečnostních rizik, event. 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci 

● poskytne první pomoc při úrazu na 

pracovišti 

● uvede povinnosti pracovníka i 

zaměstnavatele v případě pracovního 

úrazu 

 

 

přesahy 

 Do: 

OVY (1. ročník) : Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce, požární prevence 

OVY (1. ročník) : Organizace odborného výcviku 

OVY (2. ročník) : Bezpečnost práce, seznámení s pracovištěm 
 průřezová témata 

 ČŽP 

ČSP 

  

Schémata,značky,přístroje,-zap. 
 

60 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a požární 

● uvede příklady bezpečnostních rizik, event. 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci 

● rozlišuje vlastnosti elektrických přístrojů pro 

spínání, jištění, proudovou ochranu 

● rozumí zapojení elektrických přístrojů dle 

schématu 

● uvádí do provozu elektrické přístroje a 

zařízení 

● uvádí do provozu elektrické přístroje a 

zařízení 

● zapojuje elektrické stroje pro nízké napětí a 

dokáže překontrolovat jejich činnost 

● má znalosti o konstrukci běžných 

elektrických strojů, jejich zapojení a řízení 

● zná principy elektrických zapojení 

elektrických strojů 

● lokalizuje závady na elektronických 

zařízeních a odstraňuje je 

 

Elektrické značky, schémata 

Vodiče, kabely, průřezy, barvy 

vodičů práce s kabely, očka 

svorkovnice, krabice, ACIDUR 

Vypínače, přepínače, zásuvky 1-fázové,3-

fázové 

jističe, pojistky stykače, 

nadproudové ochrany 

zapojení panelů - schématu 

zapojení panelů - kontrolní 

zjišťování závad na zařízení 

 

přesahy 

 Do: 

ELS (2. ročník) : Asynchronní stroje 

OVY (2. ročník) : Bezpečnost práce, seznámení s pracovištěm 

OVY (2. ročník) : Řídící přístroje 

OVY (2. ročník) : Jistící přístroje 
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Měřící přístroje,měř. el. hodnot 
 

60 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a požární 

● při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a 

zařízení postupuje v souladu s předpisy a 

pracovními postupy 

● rozumí zapojení elektrických přístrojů dle 

schématu 

● uvádí do provozu elektrické přístroje a 

zařízení 

● uvádí do provozu elektrické přístroje a 

zařízení 

● zapojuje elektrické stroje pro nízké napětí a 

dokáže překontrolovat jejich činnost 

● lokalizuje závady na elektronických 

zařízeních a odstraňuje je 

● dodržuje při práci technologickou kázeň 
 

zkoušečky napětí, funkce, použití 

ZN-1,SN-1,VADAS, MULTI 42, UNITEST 660 

termíny definice, třídy předmětů 

ručkové přístroje, postup měření, čtení 

na stupnici, výpočet hodnot 

měření, měřící přístroje 

měření napětí 

měření proudu 

měření izolačního odporu 

měření ohmického odporu 

měření příkonu 

 

přesahy 

 Do: 

FYZ (2. ročník) : Střídavý proud 

EM (2. ročník) : Bezpečnost práce 

EM (2. ročník) : Rozdělení a princip činnosti měřicích přístrojů 

EM (2. ročník) : Elektrická měření - teoretická příprava 

CHZ (2. ročník) : Chladivové kompresory 

UEE (2. ročník) : Osvětlovací technika a její řízení 

UEE (2. ročník) : Stejnosměrné zdroje 

UEE (2. ročník) : Elektrické teplo v domácnostech a průmyslu 

OVY (2. ročník) : Bezpečnost práce, seznámení s pracovištěm 

OVY (2. ročník) : Měření a měřicí přístroje 

OVY (2. ročník) : Elektrické stroje a přístroje 

Z: 

OVY (2. ročník) : Elektromontážní práce 
 průřezová témata 

 ČŽP 

ČSP 

  

Výtah z norem 

 

12 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a požární 

● při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a 

zařízení postupuje v souladu s předpisy a 

pracovními postupy 

● rozumí zapojení elektrických přístrojů dle 

schématu 

 

ochrana před úrazem el. proudem - ČSN 33 

20 00 - 4 -41 

kvalifikace osob dle 50/78 sb. 
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● zná principy elektrických zapojení 

elektrických strojů 

 

 

přesahy 

 Do: 

EM (2. ročník) : Bezpečnost práce 

EM (2. ročník) : Elektrická měření - teoretická příprava 

ELS (2. ročník) : BOZP 

OVY (2. ročník) : Bezpečnost práce, seznámení s pracovištěm 

OVY (2. ročník) : Měření a měřicí přístroje 

Z: 

OVY (2. ročník) : Elektromontážní práce 

 průřezová témata 

 ČŽP 

ČSP 

  

Elektromontážní práce 

 

18 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a požární 

● při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a 

zařízení postupuje v souladu s předpisy a 

pracovními postupy 

● uvede příklady bezpečnostních rizik, event. 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci 

● poskytne první pomoc při úrazu na 

pracovišti 

● uvede povinnosti pracovníka i 

zaměstnavatele v případě pracovního 

úrazu 

● rozlišuje vlastnosti elektrických přístrojů pro 

spínání, jištění, proudovou ochranu 

● rozumí zapojení elektrických přístrojů dle 

schématu 

● uvádí do provozu elektrické přístroje a 

zařízení 

● uvádí do provozu elektrické přístroje a 

zařízení 

● zapojuje elektrické stroje pro nízké napětí a 

dokáže překontrolovat jejich činnost 

● má znalosti o konstrukci běžných 

elektrických strojů, jejich zapojení a řízení 

● lokalizuje závady na světelných zdrojích a 

systémech a odstraňuje je 

● dodržuje při práci technologickou kázeň 

● vyměňuje a opravuje elektrické zdroje 

v elektrotechnických a elektronických 

zařízeních 

 

měření motorkompresorů, rozběhové relé 

práce s pistolovou pájkou, odsávačka cínu, 

kleště na izolaci 

elektromontážní práce, kontrolní práce 
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● lokalizuje závady na elektronických 

zařízeních a odstraňuje je 

 

 

přesahy 

 Do: 

FYZ (2. ročník) : Elektrický obvod 

EM (2. ročník) : Bezpečnost práce 

EM (2. ročník) : Elektrická měření - teoretická příprava 

UEE (2. ročník) : Osvětlovací technika a její řízení 

OVY (2. ročník) : Bezpečnost práce, seznámení s pracovištěm 

OVY (2. ročník) : Měření a měřicí přístroje 

OVY (2. ročník) : Elektrické stroje a přístroje 

OVY (2. ročník) : Chladicí technika 

OVY (2. ročník) : Měřící přístroje, měř. el. 

hodnot OVY (2. ročník) : Výtah z norem 

Z: 

M (2. ročník) : Stereometrie 

 průřezová témata 

 ČŽP 

ČSP 

  

3. ročník - dotace: 15, povinný 
 
 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 
 

● mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání 
 

● ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky 
 

● využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí 
 

● znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání 
 
 

Kompetence k řešení problémů 
 

● porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení 

problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit 

správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky 
 

● spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení) 
 
 

Komunikativní kompetence 
 

● formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově 

správně 
 

● pochopit výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni k 

prohlubování svých jazykových dovedností 
 

● vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování 
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● vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i 

psaných a vhodně se prezentovat 
 
 

Personální a sociální kompetence 
 

● adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností 

je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické záležitosti, být finančně 

gramotní 
 

● ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí 
 

● posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a 

chování v různých situacích 
 

● stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace 

a životních podmínek 
 
 

Občanské kompetence a kulturní povědomí 
 

● jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu 
 

● uvědomovat si – v rámci plurality a multikulturního soužití – vlastní kulturní, národní a 

osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých 
 
 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 
 

● umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech, 

využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa práce, tak 

vzdělávání 
 

● vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a 

své profesní cíle 
 

● znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků 
 
 

Matematické kompetence 
 

● aplikovat matematické postupy při řešení praktických úkolů v běžných situacích 
 

● aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i prostoru 
 
 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat 

s informacemi 

● komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace 
 

● pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením 
 

● uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a 

kriticky přistupovat k získaných informacím, být mediálně gramotní 
 
 

Odborné kompetence 
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Provádět elektrotechnická měření a vyhodnocovat naměřené výsledky 
 

● měřili elektrické veličiny a jejich změny v elektrických a elektronických obvodech a 

příslušných obvodových prvcích 
 

● volili nejvhodnější měřicí metodu pro měření na elektrotechnických a elektronických 

zařízeních a přístrojích 
 

● vyhodnocovali naměřené hodnoty pro kontrolu a diagnostiku zařízení, odstraňování jejich 

závad, pro jejich uvádění do provozu, seřizování a provozní nastavení 
 
 

Číst technickou dokumentaci s porozuměním 
 

● rozuměli různým způsobům technického zobrazování 
 

● rozuměli technickým schématům a využívali znázorněné vztahy při přípravě, plnění a 

následné kontrole pracovních úkonů 
 

● schematicky zobrazovali prvky a obvody elektrických a elektronických přístrojů a zařízení 
 

● znali různé druhy technické a elektrotechnické dokumentace, rozuměli této dokumentaci, tj. 

rozuměli údajům na elektrotechnických a strojírenských výkresech 
 
 

Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci 
 

● byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění 

nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout 
 

● chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků 

(i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i 

jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle 

příslušných norem 
 

● osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad 

ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeje apod.), 

rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění 

závad a možných rizik 
 

● znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

a požární prevence 
 

● znali systém péče státu o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uměli uplatňovat 

nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením 

zdraví v souvislosti s vykonáváním práce) 
 
 

Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb 
 

● dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, 

zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana) 
 

● dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti 

zavedeným na pracovišti 
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● chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku 
 
 

Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje 

● efektivně hospodařili se svými finančními prostředky 
 

● nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem 

na životní prostředí 
 

● znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské 

ohodnocení 
 

● zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) 

možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady 
 
 

Provádět diagnostické, montážní, opravárenské a údržbářské práce na elektrických a 

elektronických zařízeních a přístrojích 

● demontovali, opravovali a zpětně správně funkčně sestavovali běžné mechanismy nebo 

části elektrických, elektromechanických, pneumatických a hydraulických přístrojů, strojů a 

rozličných dalších technických zařízení 
 

● diagnostikovali technický stav a závady zařízení s mechanismy otáčivého pohybu, 

demontovali je, prováděli údržbu pohyblivých částí, čistili dotyky a sběrné plochy apod. 
 

● rozlišovali druhy elektrických strojů a přístrojů, na základě diagnostikovaných hodnot 

prováděli jejich opravy, včetně elektronických částí 
 

● řešili elektrické obvody v ustáleném stavu, navrhovali a realizovali odpovídající náhradní 

zapojení těchto obvodů či zařízení, volili vhodné součástky 
 

● vykonávali přípravné i finální práce při zhotovování mechanických dílců elektrických strojů, 

přístrojů, zařízení a různých montážních přípravků 
 

● využívali v odborné praxi technické poznatky z oblasti úpravy, zpracování a užití rozličných 

materiálů 
 

● zabezpečovali diferencovaně pracoviště před započetím práce na elektrickém zařízení 
 

● zapojovali, diagnostikovali, opravovali a uváděli do provozu elektrické a elektronické části 

zařízení a přístrojů, které umožňují ovládání, řízení a činnost výkonových mechanismů a 

automatů 
 
 

Bezpečnost práce a seznámení s 

pracovištěm 

 

12 

 

výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a požární 

● při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a 

zařízení postupuje v souladu s předpisy a 

pracovními postupy 

 

- pracovně právní problematika BOZP 

- první pomoc při úrazu, požární řád 

- vnitřní řád, všeobecné zásady a organizace 

odborného výcviku 

- ČSN 332000-4-41, ČSN 332000-7-701, 

ČSN 050610 
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● uvede příklady bezpečnostních rizik, event. 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci 

● poskytne první pomoc při úrazu na 

pracovišti 

● uvede povinnosti pracovníka i 

zaměstnavatele v případě pracovního 

úrazu 

 

 

přesahy 

 Do: 

ON (3. ročník) : Člověk a právo 

ON (3. ročník) : Ochrana člověka za mimořádných situací 

TV (3. ročník) : Péče o zdraví 

EM (3. ročník) : Bezpečnost práce 

EM (3. ročník) : Elektrická měření - teoretická příprava 

OVY (2. ročník) : Bezpečnost práce, seznámení s pracovištěm 

Z: 

OVY (3. ročník) : Měření měřícími přístroji 

OVY (3. ročník) : Práce na el. zařízení 

OVY (3. ročník) : Procvičování dovedností 

 průřezová témata 

 ODS 

ČŽP 

ČSP 

  

Měření měřícími přístroji 
 

48 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a požární 

● při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a 

zařízení postupuje v souladu s předpisy a 

pracovními postupy 

● uvede příklady bezpečnostních rizik, event. 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci 

● poskytne první pomoc při úrazu na 

pracovišti 

● uvede povinnosti pracovníka i 

zaměstnavatele v případě pracovního 

úrazu 

● rozlišuje vlastnosti elektrických přístrojů pro 

spínání, jištění, proudovou ochranu 

● rozumí zapojení elektrických přístrojů dle 

schématu 

● uvádí do provozu elektrické přístroje a 

zařízení 

● lokalizuje závady na elektrických přístrojích 

a zařízeních a odstraňuje je 

 

- praktická el. měření 

- PU 184 DELTA, EKM 265 

- el. kapacita - rozběhový, běhový, odrušovací 

kondenzátor 

- proudový chránič (1f. a 3f.) 

- motory - asynchr., synchr., komutát. -

rozběhy (1f. a 3f.) 

- názvosloví, jmenovité hodnoty, štítkové 

údaje 

- zjišťování závad a jejich odstraňování v 

obvodech 
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● zapojuje elektrické stroje pro nízké napětí a 

dokáže překontrolovat jejich činnost 

● montuje, demontuje, opravuje, nahrazuje 

a sestavuje jednotlivé mechanické části 

elektrotechnických zařízení, strojů a 

přístrojů 

● provádí montáže, opravy a rekonstrukce 

chladicích a klimatizačních zařízení 

 

 

přesahy 

 Do: 

EM (3. ročník) : Bezpečnost práce 

EM (3. ročník) : Elektrická měření - teoretická příprava 

EL (3. ročník) : Základní části elektronických přístrojů a zařízení 

EL (3. ročník) : Elektronická zařízení a přístroje v digitálních technologiích 

CHZ (3. ročník) : Montáže sestav chladicích zařízení, nové montáže chladicích zařízení 

CHZ (3. ročník) : Externí opravy chladicích zařízení 

CHZ (3. ročník) : Závady a opravy absorpčních chladniček 

CHZ (3. ročník) : Elektrotechnické normy předpisy (rozšiřující učivo) 

OVY (2. ročník) : Měření a měřicí přístroje 

OVY (2. ročník) : Elektrické stroje a přístroje 

Z: 

OVY (3. ročník) : Měření měřícími přístroji 

OVY (3. ročník) : Práce na el. zařízení 

OVY (3. ročník) : Procvičování dovedností 

ČJL (3. ročník) : Praktická stylistika 

 průřezová témata 

 ODS 

ČŽP 

ČSP 

IKT 

  

Cvičné panely 

 

36 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a požární 

● při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a 

zařízení postupuje v souladu s předpisy a 

pracovními postupy 

● uvede příklady bezpečnostních rizik, event. 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci 

● poskytne první pomoc při úrazu na 

pracovišti 

● uvede povinnosti pracovníka i 

zaměstnavatele v případě pracovního 

úrazu 

● rozlišuje vlastnosti elektrických přístrojů pro 

spínání, jištění, proudovou ochranu 

 

- zapojování panelů - dle schématu a 

následná kontrola 

- souborné práce - zjišťování závad na el. 

částech obvodů 
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● rozumí zapojení elektrických přístrojů dle 

schématu 

● uvádí do provozu elektrické přístroje a 

zařízení 

● lokalizuje závady na elektrických přístrojích 

a zařízeních a odstraňuje je 

● zapojuje elektrické stroje pro nízké napětí a 

dokáže překontrolovat jejich činnost 

● provádí přípravné práce, při kterých 

využívá dovednosti z oblasti zpracování a 

spojování kovových i nekovových materiálů 

a manuální dovednosti specifické pro oblast 

zaměření 

● montuje, demontuje, opravuje, nahrazuje 

a sestavuje jednotlivé mechanické části 

elektrotechnických zařízení, strojů a 

přístrojů 

● provádí montáže, opravy a rekonstrukce 

chladicích a klimatizačních zařízení 

 

 

přesahy 

 Do: 

EM (3. ročník) : Bezpečnost práce 

EM (3. ročník) : Elektrická měření - teoretická příprava 

EL (3. ročník) : Základní části elektronických přístrojů a zařízení 

EL (3. ročník) : Elektronická zařízení a přístroje v digitálních technologiích 

CHZ (3. ročník) : Montáže sestav chladicích zařízení, nové montáže chladicích zařízení 

CHZ (3. ročník) : Externí opravy chladicích zařízení 

CHZ (3. ročník) : Závady a opravy absorpčních chladniček 

CHZ (3. ročník) : Stroje a zařízení pro chlazení a zmrazování 

CHZ (3. ročník) : Elektrotechnické normy předpisy (rozšiřující učivo) 

OVY (2. ročník) : Měření a měřicí přístroje 

OVY (2. ročník) : Elektrické stroje a přístroje 

Z: 

OVY (3. ročník) : Měření měřícími přístroji 

OVY (3. ročník) : Práce na el. zařízení 

OVY (3. ročník) : Procvičování dovedností 

 průřezová témata 

 ČŽP 

ČSP 

  

Chladicí technika 

 

84 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a požární 

● při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a 

zařízení postupuje v souladu s předpisy a 

pracovními postupy 

 

- chladiva, oleje a dehydrační prostředky 

- výměníky tepla 

- potrubí, spojovací a uzavírací armatury 

- automatické, řídící a pomocné přístroje 

- technologie oprav NZODCH 
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● uvede příklady bezpečnostních rizik, event. 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci 

● poskytne první pomoc při úrazu na 

pracovišti 

● uvede povinnosti pracovníka i 

zaměstnavatele v případě pracovního 

úrazu 

● rozlišuje vlastnosti elektrických přístrojů pro 

spínání, jištění, proudovou ochranu 

● rozumí zapojení elektrických přístrojů dle 

schématu 

● uvádí do provozu elektrické přístroje a 

zařízení 

● lokalizuje závady na elektrických přístrojích 

a zařízeních a odstraňuje je 

● zapojuje elektrické stroje pro nízké napětí a 

dokáže překontrolovat jejich činnost 

● provádí přípravné práce, při kterých 

využívá dovednosti z oblasti zpracování a 

spojování kovových i nekovových materiálů 

a manuální dovednosti specifické pro oblast 

zaměření 

● montuje, demontuje, opravuje, nahrazuje 

a sestavuje jednotlivé mechanické části 

elektrotechnických zařízení, strojů a 

přístrojů 

● provádí montáže, opravy a rekonstrukce 

chladicích a klimatizačních zařízení 

 

- termodynamika 

- souborné práce - zjišťování závad na 

částech chladicího okruhu 

- pájení plamenem - kyslík + acetylén 

- absorpční systém 

 

přesahy 

 Do: 

ON (3. ročník) : Člověk a ekonomika 

ON (3. ročník) : Ochrana člověka za mimořádných situací 

EM (3. ročník) : Bezpečnost práce 

EM (3. ročník) : Elektrická měření - teoretická příprava 

EL (3. ročník) : Základní části elektronických přístrojů a zařízení 

EL (3. ročník) : Elektronická zařízení a přístroje v digitálních technologiích 

CHZ (3. ročník) : Montáže sestav chladicích zařízení, nové montáže chladicích zařízení 

CHZ (3. ročník) : Externí opravy chladicích zařízení 

CHZ (3. ročník) : Závady a opravy absorpčních chladniček 

CHZ (3. ročník) : Speciální chladicí okruhy 

CHZ (3. ročník) : Konzervace potravin pomoci chladicí techniky 

CHZ (3. ročník) : Stroje a zařízení pro chlazení a zmrazování 

CHZ (3. ročník) : Tepelné izolace 

CHZ (3. ročník) : Elektrotechnické normy předpisy (rozšiřující učivo) 

OVY (2. ročník) : Měření a měřicí přístroje 

OVY (2. ročník) : Elektrické stroje a přístroje 

OVY (2. ročník) : Chladicí technika 

Z: 
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ČJL (3. ročník) : Praktická stylistika 
 průřezová témata 

 ČŽP 

ČS

P 

IKT 

 

 

Bezpečnost práce a seznámení s 

pracovištěm 

 

24 

 

výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a požární 

● při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a 

zařízení postupuje v souladu s předpisy a 

pracovními postupy 

● uvede příklady bezpečnostních rizik, event. 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci 

● poskytne první pomoc při úrazu na 

pracovišti 

● uvede povinnosti pracovníka i 

zaměstnavatele v případě pracovního 

úrazu 

 

Bezpečnost práce, seznámení s pracovištěm. 

Bezpečnost práce, používání autogenu, 

manipulace s chladivy. 

Bezpečnost práce, používání autogenu, 

manipulace s chladivy. 

Bezpečnost práce, izolační odpor, 

přechodový odpor ochranného vodiče. 

 

přesahy 

 Do: 

EM (3. ročník) : Bezpečnost práce 

EM (3. ročník) : Elektrická měření - teoretická příprava 

CHZ (3. ročník) : Montáže sestav chladicích zařízení, nové montáže chladicích zařízení 

Z: 

OVY (3. ročník) : Práce na el. zařízení 
 průřezová témata 

 ČŽP 

ČSP 

  

Demontáž kompresorů, čištění, 

klasifikace dílů, celková oprava 

 

12 

 

výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a požární 

● při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a 

zařízení postupuje v souladu s předpisy a 

pracovními postupy 

● uvede příklady bezpečnostních rizik, event. 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci 

● poskytne první pomoc při úrazu na 

pracovišti 

● uvede povinnosti pracovníka i 

zaměstnavatele v případě pracovního 

úrazu 

 

Demontáž kompresorů čištění, klasifikace 

dílů, celková oprava. 

Montáž a opravy kompresorů, výměna dílů, 

zabíhání, sušení. 
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● uvádí do provozu elektrické přístroje a 

zařízení 

● lokalizuje závady na elektrických přístrojích 

a zařízeních a odstraňuje je 

● zapojuje elektrické stroje pro nízké napětí a 

dokáže překontrolovat jejich činnost 

● provádí přípravné práce, při kterých 

využívá dovednosti z oblasti zpracování a 

spojování kovových i nekovových materiálů 

a manuální dovednosti specifické pro oblast 

zaměření 

● montuje, demontuje, opravuje, nahrazuje 

a sestavuje jednotlivé mechanické části 

elektrotechnických zařízení, strojů a 

přístrojů 

● provádí montáže, opravy a rekonstrukce 

chladicích a klimatizačních zařízení 

 

 

přesahy 

 Do: 

CHZ (3. ročník) : Montáže sestav chladicích zařízení, nové montáže chladicích zařízení 

CHZ (3. ročník) : Externí opravy chladicích zařízení 

CHZ (3. ročník) : Stroje a zařízení pro chlazení a zmrazování 

Z: 

ČJL (3. ročník) : Praktická stylistika 
 průřezová témata 

 ČŽP 

ČSP 

  

Výkonové zkoušky kompresorů 

 

12 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a požární 

● uvede příklady bezpečnostních rizik, event. 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci 

● poskytne první pomoc při úrazu na 

pracovišti 

● uvede povinnosti pracovníka i 

zaměstnavatele v případě pracovního 

úrazu 

● rozumí zapojení elektrických přístrojů dle 

schématu 

● lokalizuje závady na elektrických přístrojích 

a zařízeních a odstraňuje je 

● zapojuje elektrické stroje pro nízké napětí a 

dokáže překontrolovat jejich činnost 

● provádí přípravné práce, při kterých 

využívá dovednosti z oblasti zpracování a 

 

Dílenské zkoušky výkonové. 

Výkonové zkoušky v chladícím okruhu. 
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spojování kovových i nekovových materiálů 

a manuální dovednosti specifické pro oblast 

zaměření 

● montuje, demontuje, opravuje, nahrazuje 

a sestavuje jednotlivé mechanické části 

elektrotechnických zařízení, strojů a 

přístrojů 

● provádí montáže, opravy a rekonstrukce 

chladicích a klimatizačních zařízení 

 

 

přesahy 

 Do: 

CHZ (3. ročník) : Stroje a zařízení pro chlazení a zmrazování 

Z: 

ČJL (3. ročník) : Praktická stylistika 
 průřezová témata 

 ČŽP 

ČSP 

  

Montáž kompresorů, KCHJ jejich použití 
 

18 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a požární 

● při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a 

zařízení postupuje v souladu s předpisy a 

pracovními postupy 

● uvede příklady bezpečnostních rizik, event. 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci 

● poskytne první pomoc při úrazu na 

pracovišti 

● uvede povinnosti pracovníka i 

zaměstnavatele v případě pracovního 

úrazu 

● rozlišuje vlastnosti elektrických přístrojů pro 

spínání, jištění, proudovou ochranu 

● rozumí zapojení elektrických přístrojů dle 

schématu 

● uvádí do provozu elektrické přístroje a 

zařízení 

● lokalizuje závady na elektrických přístrojích 

a zařízeních a odstraňuje je 

● zapojuje elektrické stroje pro nízké napětí a 

dokáže překontrolovat jejich činnost 

● provádí přípravné práce, při kterých 

využívá dovednosti z oblasti zpracování a 

spojování kovových i nekovových materiálů 

a manuální dovednosti specifické pro oblast 

zaměření 

 

Montáž kompresorů, KCHJ, jejich použití. 

Vakuování, plnění chladivem a olejem, 

zkoušky těsnosti. 

Zkušební provoz. 
 

 
Generováno programem SMILE verze 2.0.4-0211, vlastníkem licence je Vyšší odborná škola, střední Strana 403 z 418 

odborná škola a střední odborné učiliště, IČ: 60884690. 
Využití jiným subjektem je porušení autorských práv a má za následek uplatnění zákonných 

autorskoprávních nároků vůči porušiteli a dále pak náhradu škody. 



ŠVP - Elektromechanik pro zařízení a přístroje 
 
 
 
 

● montuje, demontuje, opravuje, nahrazuje 

a sestavuje jednotlivé mechanické části 

elektrotechnických zařízení, strojů a 

přístrojů 

● provádí montáže, opravy a rekonstrukce 

chladicích a klimatizačních zařízení 

 

 

přesahy 

 Do: 

CHZ (3. ročník) : Montáže sestav chladicích zařízení, nové montáže chladicích zařízení 

CHZ (3. ročník) : Externí opravy chladicích zařízení 

CHZ (3. ročník) : Stroje a zařízení pro chlazení a zmrazování 

Z: 

ČJL (3. ročník) : Praktická stylistika 
 průřezová témata 

 ČŽP 

ČSP 

  

Kompresorový parní systém s 

expanzním ventilem 

 

66 

 

výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a požární 

● při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a 

zařízení postupuje v souladu s předpisy a 

pracovními postupy 

● uvede příklady bezpečnostních rizik, event. 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci 

● poskytne první pomoc při úrazu na 

pracovišti 

● uvede povinnosti pracovníka i 

zaměstnavatele v případě pracovního 

úrazu 

● rozlišuje vlastnosti elektrických přístrojů pro 

spínání, jištění, proudovou ochranu 

● rozumí zapojení elektrických přístrojů dle 

schématu 

● uvádí do provozu elektrické přístroje a 

zařízení 

● lokalizuje závady na elektrických přístrojích 

a zařízeních a odstraňuje je 

● zapojuje elektrické stroje pro nízké napětí a 

dokáže překontrolovat jejich činnost 

● montuje, demontuje, opravuje, nahrazuje 

a sestavuje jednotlivé mechanické části 

elektrotechnických zařízení, strojů a 

přístrojů 

 

Kompresorový parní systém s expanzním 

ventilem. 

Termostatické expanzní ventily. 

Způsoby zjišťování závad. 

Automatický expanzní ventil, seřizování 

vypařovací teploty. 

Nízkotlaký presostat, funkce, popis, seřízení. 

Vysokotlaký presostat, funkce, popis, 

seřízení. 

Diagnostika a pracovní postupy při 

odstraňování závad HJ okruhů. 

Vyhořelý elektromotor MK KCHJ, BO filtr. 

Nedostatek chladiva, nefunkční expanzní 

ventil, ucpaný filtrdehydrátor. 

Nedostatek chladiva, nefunkční expanzní 

ventil, ucpaný filtrdehydrátor. 

Zatížení vysokým kondenzačním tlakem. 
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● provádí montáže, opravy a rekonstrukce 

chladicích a klimatizačních zařízení 

 

 

přesahy 

 Do: 

EM (3. ročník) : Bezpečnost práce 

EL (3. ročník) : Základní části elektronických přístrojů a zařízení 

CHZ (3. ročník) : Montáže sestav chladicích zařízení, nové montáže chladicích zařízení 

CHZ (3. ročník) : Externí opravy chladicích zařízení 

CHZ (3. ročník) : Stroje a zařízení pro chlazení a zmrazování 

Z: 

ČJL (3. ročník) : Praktická stylistika 
 průřezová témata 

 ČŽP 

ČSP 

  

Klimatizační zařízení 
 

12 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a požární 

● při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a 

zařízení postupuje v souladu s předpisy a 

pracovními postupy 

● uvede příklady bezpečnostních rizik, event. 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci 

● poskytne první pomoc při úrazu na 

pracovišti 

● rozlišuje vlastnosti elektrických přístrojů pro 

spínání, jištění, proudovou ochranu 

● rozumí zapojení elektrických přístrojů dle 

schématu 

● uvádí do provozu elektrické přístroje a 

zařízení 

● zapojuje elektrické stroje pro nízké napětí a 

dokáže překontrolovat jejich činnost 

● montuje, demontuje, opravuje, nahrazuje 

a sestavuje jednotlivé mechanické části 

elektrotechnických zařízení, strojů a 

přístrojů 

● provádí montáže, opravy a rekonstrukce 

chladicích a klimatizačních zařízení 

 

Klimatizační zařízení s expanzním ventilem. 

Autoklimatizace. 

 

přesahy 

 Do: 

EM (3. ročník) : Bezpečnost práce 

CHZ (3. ročník) : Montáže sestav chladicích zařízení, nové montáže chladicích zařízení 

CHZ (3. ročník) : Externí opravy chladicích zařízení 

CHZ (3. ročník) : Stroje a zařízení pro chlazení a zmrazování 

Z: 
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ČJL (3. ročník) : Praktická stylistika 
 průřezová témata 

 ČŽP 

ČSP 

  

Zjišťování závad a způsob opravy 

chladících okruhů s expanzní kapilárou 

 

24 

 

výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a požární 

● při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a 

zařízení postupuje v souladu s předpisy a 

pracovními postupy 

● uvede příklady bezpečnostních rizik, event. 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci 

● poskytne první pomoc při úrazu na 

pracovišti 

● rozlišuje vlastnosti elektrických přístrojů pro 

spínání, jištění, proudovou ochranu 

● rozumí zapojení elektrických přístrojů dle 

schématu 

● uvádí do provozu elektrické přístroje a 

zařízení 

● lokalizuje závady na elektrických přístrojích 

a zařízeních a odstraňuje je 

● montuje, demontuje, opravuje, nahrazuje 

a sestavuje jednotlivé mechanické části 

elektrotechnických zařízení, strojů a 

přístrojů 

● provádí montáže, opravy a rekonstrukce 

chladicích a klimatizačních zařízení 

 

Nedostatečný výkon kompresoru, zadřený 

kompresor, závitový zkrat. 

Únik chladiva, ucpání FD. 

Zjišťování úniku chladiva. 

Lokring spoje , použití chladiva R- 600a. 
 

přesahy 

 Do: 

CHZ (3. ročník) : Montáže sestav chladicích zařízení, nové montáže chladicích zařízení 

CHZ (3. ročník) : Speciální chladicí okruhy 

CHZ (3. ročník) : Stroje a zařízení pro chlazení a zmrazování 

Z: 

ČJL (3. ročník) : Praktická stylistika 
 průřezová témata 

 ČŽP 

ČSP 

  

Opakování tematických celků 

 

12 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● kontroluje měřením správnou funkci 

obvodů a zařízení v oblasti digitální a 

mikroprocesorové techniky 

 

Opakování tematických celků. 

Opakování tematických celků. 
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● dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a požární 

● při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a 

zařízení postupuje v souladu s předpisy a 

pracovními postupy 

● uvede příklady bezpečnostních rizik, event. 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci 

● poskytne první pomoc při úrazu na 

pracovišti 

● uvede povinnosti pracovníka i 

zaměstnavatele v případě pracovního 

úrazu 

● rozlišuje vlastnosti elektrických přístrojů pro 

spínání, jištění, proudovou ochranu 

● rozumí zapojení elektrických přístrojů dle 

schématu 

● uvádí do provozu elektrické přístroje a 

zařízení 

● lokalizuje závady na elektrických přístrojích 

a zařízeních a odstraňuje je 

● zapojuje elektrické stroje pro nízké napětí a 

dokáže překontrolovat jejich činnost 

● provádí přípravné práce, při kterých 

využívá dovednosti z oblasti zpracování a 

spojování kovových i nekovových materiálů 

a manuální dovednosti specifické pro oblast 

zaměření 

● montuje, demontuje, opravuje, nahrazuje 

a sestavuje jednotlivé mechanické části 

elektrotechnických zařízení, strojů a 

přístrojů 

● provádí montáže, opravy a rekonstrukce 

chladicích a klimatizačních zařízení 

 

 

přesahy 

 Do: 

EL (3. ročník) : Základní části elektronických přístrojů a zařízení 

CHZ (3. ročník) : Montáže sestav chladicích zařízení, nové montáže chladicích zařízení 

CHZ (3. ročník) : Externí opravy chladicích zařízení 

CHZ (3. ročník) : Speciální chladicí okruhy 

CHZ (3. ročník) : Stroje a zařízení pro chlazení a zmrazování 

CHZ (3. ročník) : Tepelné izolace 

CHZ (3. ročník) : Opakování učiva k závěrečné zkoušce 
 průřezová témata 

 ČŽP 

ČSP 

  

Bezpečnost práce a seznámení 
 

6 
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výsledky vzdělávání 
 

učivo 
 ● dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a požární 

● při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a 

zařízení postupuje v souladu s předpisy a 

pracovními postupy 

● uvede příklady bezpečnostních rizik, event. 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci 

● poskytne první pomoc při úrazu na 

pracovišti 

● uvede povinnosti pracovníka i 

zaměstnavatele v případě pracovního 

úrazu 

 

Bezpečnost práce a seznámení s 

pracovištěm, první pomoc 

 

průřezová témata 

 ČŽP 

ČSP 

  

Měření měřícími přístroji 
 

72 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a požární 

● uvede příklady bezpečnostních rizik, event. 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci 

● poskytne první pomoc při úrazu na 

pracovišti 

● rozumí zapojení elektrických přístrojů dle 

schématu 

● uvádí do provozu elektrické přístroje a 

zařízení 

● lokalizuje závady na elektrických přístrojích 

a zařízeních a odstraňuje je 

● zapojuje elektrické stroje pro nízké napětí a 

dokáže překontrolovat jejich činnost 

 

Opakování měření U , I , R , P 

Měření přechodového odporu 

Měření unikajících proudů 

RLC 10 

Měření termočlánku absorpční chladničky 

Klešťový VA-metr 

Digitální měřící přístroje 

Měření teploty 

Závitové zkraty- Prüflex 

Revize el. přenosného nářadí 

Motor 230/400 v zapojení na jednu fázi ( C = 

60 x V P ) 

Zjišťování závad - SN 1 - kontrolní 
 

přesahy 

 Do: 

EM (3. ročník) : Bezpečnost práce 

EM (3. ročník) : Elektrická měření - teoretická příprava 

OVY (3. ročník) : Bezpečnost práce a seznámení s pracovištěm 

OVY (3. ročník) : Měření měřícími přístroji 

OVY (3. ročník) : Cvičné panely 

Z: 

OVY (3. ročník) : Procvičování dovedností 
  

Práce na el. zařízení 
 

72 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a požární 

 

Domácí chladnička, mraznička - schéma, 

funkce 
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● při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a 

zařízení postupuje v souladu s předpisy a 

pracovními postupy 

● uvede příklady bezpečnostních rizik, event. 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci 

● rozlišuje vlastnosti elektrických přístrojů pro 

spínání, jištění, proudovou ochranu 

● rozumí zapojení elektrických přístrojů dle 

schématu 

● uvádí do provozu elektrické přístroje a 

zařízení 

● lokalizuje závady na elektrických přístrojích 

a zařízeních a odstraňuje je 

● zapojuje elektrické stroje pro nízké napětí a 

dokáže překontrolovat jejich činnost 

 

Časové normy, ceník prací, náhrady za 

cestu Impulsní relé 

Topné odpory 

Práce s konektorovacími 

kleštěmi Termostaty 

Chrániče 

Způsoby rozběhu jednofázového 

asynchronního motoru. 

Absorpční aparatura s tělesem a diodou 

Absorpční aparatura se třemi vodiči 

Energetický štítek 

Transformátory 
 

přesahy 

 Do: 

EK (3. ročník) : Finanční gramotnost 

EM (3. ročník) : Bezpečnost práce 

EM (3. ročník) : Elektrická měření - teoretická příprava 

OVY (3. ročník) : Bezpečnost práce a seznámení s pracovištěm 

OVY (3. ročník) : Měření měřícími přístroji 

OVY (3. ročník) : Cvičné panely 

OVY (3. ročník) : Bezpečnost práce a seznámení s pracovištěm 

Z: 

OVY (3. ročník) : Procvičování dovedností 
 průřezová témata 

 ČSP 

  

Procvičování dovedností 
 

30 

 výsledky vzdělávání 
 

učivo 

 ● při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a 

zařízení postupuje v souladu s předpisy a 

pracovními postupy 

● uvede příklady bezpečnostních rizik, event. 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci 

● poskytne první pomoc při úrazu na 

pracovišti 

● uvede povinnosti pracovníka i 

zaměstnavatele v případě pracovního 

úrazu 

● rozumí zapojení elektrických přístrojů dle 

schématu 

● uvádí do provozu elektrické přístroje a 

zařízení 

 

Zapojování panelů Motory, demontáž, 

výměna ložisek, sesazení, kontrola, 

odzkoušení bezpečnost práce při sváření el. 

obloukem Svářečky, ovládání, praktická 

ukázka sváření. Opakování probraného učiva 

 

přesahy 

 Do: 
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EM (3. ročník) : Bezpečnost práce 

EM (3. ročník) : Elektrická měření - teoretická příprava 

OVY (3. ročník) : Bezpečnost práce a seznámení s pracovištěm 

OVY (3. ročník) : Měření měřícími přístroji 

OVY (3. ročník) : Cvičné panely 

OVY (3. ročník) : Měření měřícími přístroji 

OVY (3. ročník) : Práce na el. zařízení 

 průřezová témata 

 ODS 

ČSP 
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5. Školní projekty 
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6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 

 
 

PRAVIDLA HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ 
 

Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikace učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a 

pedagogický takt vůči žákovi. Při klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k 

tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou 

indispozici. 
 

Čl.1 
 

1) Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje klasifikace průběžná a celková. 

Průběžná klasifikace se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka v jednotlivých 

vyučovacích předmětech.. Celková klasifikace žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech se 

uskutečňuje na konci prvního a druhého pololetí. 
 

2) Prospěch žáka se určuje podle pravidel hodnocení a klasifikace žáků. 

Čl. 2 

1) Na naší škole se prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech provádí klasifikací 

těmito stupni: 
 

1 - výborný 
 

2 - chvalitebný 

3 - dobrý 

4 - dostatečný 
 

5 - nedostatečný 
 

2) Stupeň prospěchu určuje učitel, který vyučuje příslušnému vyučovacímu předmětu. Ve 

vyučovacím předmětu, v němž vyučuje více učitelů, určí stupeň prospěchu žáka za klasifikační 

období po vzájemné dohodě. Při určování stupně prospěchu v jednotlivých vyučovacích 

předmětech na konci klasifikačního období se stupeň prospěchu neurčuje jen na základě 

aritmetického průměru z klasifikace za příslušné období. 
 

3) Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, před jednáním pedagogické 

rady o klasifikaci, zapíší učitelé příslušných vyučovacích předmětů výsledky celkové klasifikace 

do třídního výkazu. 
 

4) Na pedagogické radě, která není klasifikační (zpravidla v listopadu a dubnu ),se projednávají 

případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování. 
 

5) Zákonný zástupce žáka (dále jen „zástupce žáka“), je informován průběžně o prospěchu a 

chování žáka vhodným způsobem, zejména: 
 

a) Třídním učitelem a učiteli jednotlivých vyučovacích předmětů na třídních schůzích sdružení 

rodičů. 
 

b) Třídním učitelem nebo učitelem vyučovacího předmětu, jestliže o to zástupci žáka požádají. 
 

c) Ředitelem v případě výrazného zhoršení prospěchu nebo chování na základě podnětu od 

třídního učitele nebo učitele vyučovaného předmětu. Informace bude předána bezprostředně 

a prokazatelným způsobem. 
 

d) Učitelem vyučovaného předmětu záznamy do studijních průkazů. 
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Čl. 3 
 

Pro potřeby klasifikace se vyučovací předměty rozdělují do dvou skupin. Předměty s převahou 

teoretického zaměření a předměty s převahou praktických činností. 
 

Čl.4 
 

Klasifikace ve vyučovacích předmětech teoretického zaměření 
 

1) Teoretického zaměření mají jazykové, společensko vědní, přírodovědné, teoretické odborné 

předměty a matematika. 
 

2) Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech uvedených v odstavci 1 se v souladu s 

požadavky učebních osnov hodnotí 
 

a) ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, 

zákonitostí a vztahů a schopnost vyjádřit je, 
 

b) kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat intelektuální činnosti, 
 

c) schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických 

úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí, 
 

d) schopnost využívat a zobecňovat zkušenosti a poznatky získané při praktických činnostech, 

e) kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost, 

f) aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim, 
 

g) přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního i písemného projevu, 

h) kvalita výsledků činností, 

i) osvojení účinných metod samostatného studia. 
 

3) Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle této stupnice: 

Stupeň 1 (výborný) 

Žák ovládá učebními osnovami požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti 

uceleně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a praktické 

činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti pro řešení 

teoretických a praktických úkolů. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje 

samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický 

projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. 

Je schopen samostatně studovat vhodné texty. 
 

Stupeň 2 (chvalitebný) 
 

Žák ovládá učebními osnovami požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v 

podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a praktické 

činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené 

poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů 

a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení a v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. 

Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita 

výsledků činností je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez 

větších nepřesností. Žák je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. 
 

Stupeň 3 (dobrý) 
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Žák má v ucelenosti, přesnosti, úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic 

a zákonitostí nepodstatné mezery. Požadované intelektuální a praktické činnosti nevykonává 

vždy přesně. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. Osvojené 

poznatky a dovednosti aplikuje při řešení teoretických úkolů s chybami. Uplatňuje poznatky a 

provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, 

není vždy tvořivé. Ústní a písemný projev není vždy správný, přesný a výstižný, grafický projev 

je méně estetický. Častější nedostatky se projevují v kvalitě výsledků jeho činnosti. Je schopen 

samostatně studovat podle návodu učitele. 
 

Stupeň 4 (dostatečný) 
 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. 

Při provádění požadovaných intelektuálních a praktických činností je málo pohotový a má 

větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a 

praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při vyžívání poznatků pro výklad a hodnocení 

jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení je zpravidla málo 

tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má zpravidla vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti 

a výstižnosti. Výsledky jeho činnosti nejsou kvalitní, grafický projev je málo estetický. Závažné 

nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké 

těžkosti. 
 

Stupeň 5 (nedostatečný) 
 

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a 

značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a praktické činnosti má 

velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení 

teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů 

a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost 

v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemné projevu má 

závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a 

grafický projev jsou na nízké úrovni. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s 

pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat. 
 

Čl. 5 
 

Klasifikace při odborném výcviku 

1) Předmět odborný výcvik: 

v souladu s požadavky učebních osnov se hodnotí: 
 

a) dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní prostředí, 

b) vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem, 

c) osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce, 

d) využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech, 

e) aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech, 

f) kvalita výsledků činnosti, 

g) organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti, 
 

h) hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, překonávání překážek v práci, ruční a 

strojní obrábění, spojování a tepelné zpracování materiálů, 
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i) obsluha a údržba technických zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel, práce s 

chladivy, chladicí technika, 
 

2) Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle této stupnice: 

Stupeň 1 (výborný) 

Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. 

Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získaných teoretických poznatků v praktické činnosti. 

Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a návyky. 

Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce; dopouští se jen menších chyb, výsledky jeho 

práce jsou bez závažných nedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje pracoviště v 

pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví a aktivně se stará o 

životní prostředí. Hospodárně využívá surovin, materiálu, energie. Vzorně obsluhuje a udržuje 

výrobní nebo laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla. Aktivně překonává 

vyskytující se překážky. 
 

Stupeň 2 (chvalitebný) 
 

Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k pracovním činnostem. 

Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získaných teoretických poznatků v 

praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se 

nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si organizuje 

vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a 

ochraně zdraví při práci a stará se o životní prostředí. Při hospodárném využívání surovin, 

materiálu a energie se dopouští malých chyb. Výrobní nebo laboratorní zařízení a pomůcky, 

nářadí a měřidla obsluhuje a udržuje s drobnými nedostatky. Překážky v práci překonává s 

občasnou pomocí. 
 

Stupeň 3 (dobrý) 
 

Žákův vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k pracovním činnostem je převážně kladný, 

s menšími výkyvy. Z pomoci učitele (instruktora) uplatňuje získané teoretické poznatky v 

praktické činnosti. V praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech 

práce potřebuje občasnou pomoc učitele (instruktora). Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní 

práci organizuje méně účelně, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti 

a ochraně zdraví při práci a v malé míře přispívá k tvorbě a ochraně životního prostředí. Na 

podněty učitele (instruktora) je schopen hospodárně využívat surovin, materiálu a energie. K 

obsluze a údržbě výrobních a laboratorních zařízení, přístrojů, nářadí a měřidel musí být častěji 

podněcován. Překážky v práci překonává s pomocí učitele (instruktora). 
 

Stupeň 4 (dostatečný) 
 

Žák pracuje bez zájmu a žádoucího vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým 

činnostem. Získaných teoretických poznatků dovede využít při praktické činnosti jen za 

soustavné pomoci učitele (instruktora). V praktických činnostech, dovednostech a návycích 

se dopouští větších chyb. Při volbě postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc 

učitele (instruktora). Ve výsledcích práce má závažné nedostatky. Práci dovede organizovat 

za soustavné pomoci učitele (instruktora), méně dbá o pořádek na pracovišti a dodržování 

předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a také o životní prostředí. Porušuje zásady 

hospodárnosti využívání surovin, materiálu a energie. V obsluze a údržbě výrobních nebo 

laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů, nářadí, nástrojů a měřidel má závažné nedostatky. 

Překážky v práci překonává jen s pomocí učitele (instruktora). 
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Stupeň 5 (nedostatečný) 
 

Žák neprojevuje zájem o práci, jeho vztah k ní, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem 

není na potřebné úrovni. Nedokáže ani s pomocí učitele (instruktora) uplatnit získané teoretické 

poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech, dovednostech a návycích má 

podstatné nedostatky. Pracovní postup nezvládá ani s pomocí učitele (instruktora). Výsledky 

jeho práce jsou nedokončené, neúplné, nepřesné, nedosahují ani dolní hranice předepsaných 

ukazatelů. Práci na pracovišti si nedovede organizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. 

Neovládá předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a nedbá na ochranu životního 

prostředí. Nevyužívá hospodárně surovin, materiálu a energie. V obsluze a údržbě výrobních 

nebo laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů, nářadí, nástrojů a měřidel má závažné 

nedostatky. 
 

Čl.6 
 

Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci 
 

1) Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků získá učitel zejména 

těmito metodami: 
 

a) soustavným pozorováním a vyhodnocováním výkonů a připravenosti na vyučování 

b) různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické) 

c) konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby i s pracovníky pedagogicko- psychologických 

poraden a zdravotnických služeb, zejména u žáků s trvalejšími zdravotními potížemi a 

poruchami 
 

d) rozhovory se žákem, zákonným zástupcem 
 

2) Učitel je povinen vést evidenci o každé klasifikaci žáka. Známky z písemných prací doložit 

opravenými pracemi po celé klasifikační období. Práce archivovat nejméně 2 měsíce po konci 

příslušného klasifikačního období. 
 

3) Žák musí být z vyučovacího předmětu vyzkoušen ústně nebo prakticky alespoň dvakrát a 

nejméně dvakrát písemně za každé klasifikační období. Ve vyučovacím předmětu s jednou 

týdenní vyučovací hodinou se minimum u obou typů zkoušek krátí na polovinu. 
 

4) Počet kontrolních písemných prací stanoví učební osnovy příslušných vyučovacích 

předmětů. Musí být k doložení k dispozici po celou dobu studia žáka. 
 

5) Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace a poukazuje na klady a nedostatky 

hodnocených projevů,výkonů a výtvorů. Po ústním vyzkoušení oznámí učitel zdůvodněné 

hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací a praktických činností 

(mimo maturitní) oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů. Každou opravenou písemnou práci 

žákovi poskytne k nahlédnutí, aby si byl vědom chyb, které udělal a sdělí kritéria, podle kterých 

klasifikaci provedl. 
 

6) Kontrolní písemné práce a další zkoušky rozvrhne učitel rovnoměrně na celé klasifikační 

období, aby se nadměrně nehromadily do krátkých časových úseků. 
 

7) Termín písemné zkoušky, která trvá déle než 20 min (kontrolní práce), prokonzultuje učitel 

s třídním učitelem, který koordinuje plán tohoto písemného zkoušení. Žáci budou o termínu 

informováni nejméně 3 dny předem. V jednom dni mohou žáci denního studia konat jen jednu 

zkoušku uvedeného charakteru. 
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8) Zamýšlenou celkovou klasifikaci za pololetí každému žáku učitel sdělí nejdéle 3 dny před 

uzavřením klasifikace. 
 

9) Získané průběžné hodnocení z ústních a písemných zkoušek vyučující pravidelně 

zaznamenává do hodnocení žáka na webu školy. Údaje nesmí být starší 10 dnů u každého 

žáka. 
 

Autoevaluace školy 
 

Autoevaluace je vnitřní hodnocení školy které napomáhá ke zkvalitnění a zefektivnění vzdě-

lávání a výchovy ve škole. Vnitřní hodnocení školy stanoví § 11 a § 12 zákona č. 561/2004 Sb. 

(školský zákon) a vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, 

výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. 
 

1. Oblasti autoevaluace 
 

Materiální, technické, ekonomické, hygienické a další podmínky ke vzdělávání 

Průběh vzdělávání 

Školní klima a vzájemné vztahy s rodiči a místní komunitou 

Výsledky vzdělávání 

Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

Soulad realizovaného školního vzdělávacího programu s rámcovým vzdělávacím programem 

2. Cíle a kritéria autoevaluace 

Cílem autoevaluace školy je zjistit aktuální informace o stavu školy a tím získat podklady pro 

plánování a realizaci dalšího rozvoje školy. 
 

Kritéria autoevaluace jsou stanovovány jako dílčí cíle, které si škola stanovuje na každý školní 

rok (jsou stanoveny v rámcovém plánu práce pro každý školní rok). 
 

3. Nástroje autoevaluace 

Rozbor dokumentace školy 

Rozhovory s učiteli, rodiči 

Informace získané od sociálních partnerů 

Srovnávací prověrky, dovednostní testy 

Hospitace 

4. Časové rozvržení autoevaluačních činností 

Hospitační činnost (v průběhu celého roku) 

Projednání struktury vlastního hodnocení školy s pedagogickou radou (§ 9 vyhlášky č.15/2005 

Sb.) - do konce září 
 

Projednání struktury vlastního hodnocení školy v pedagogické radě za minulý školní rok 

Dovednostní testy žáků, soutěže dovednosti 

Srovnávací prověrky a testy 
 

Informace od rodičů a zákonných zástupců školy (rodičovská sdružení, průběžně v roce) 

Informace od studentů školy (průběžně ve školním roce) 

Výstupy z jednání školské rady 
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Informace od sociálních partnerů školy (průběžně ve školním roce) 

Dotazníky na klima školy 
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