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1.Úvodní identifikační údaje 

a) Název a adresa školy, zřizovatel 

     Název školy 

 

Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště 

chladící a klimatizační techniky 

REDIZO 600012573 

IČ 60884690 

adresa školy SŠZE a SOU CHKT Komenského 873, Kostelec nad Orlicí 517 41 

ředitel Mgr. Yvona Bůžková 

kontakty 494 323 711 

telefon 494 323 711 

e-mail szes@szeskostelec.cz 

www www.szeskostelec.cz 

  

Zřizovatel: Krajský úřad Královehradeckého kraje 

  

adresa : Pivovarské náměstí 1245 Hradec Králové 500 03 

b) Název školního vzdělávacího programu 

Zemědělec – farmář 

Identifikační údaje oboru 

název oboru Zemědělec - farmář 

kód 41-51-H/01 

stupeň vzdělání  střední vzdělání s výučním listem 

délka studia 3 roky 

forma studia denní forma vzdělávání 

platnost    od 1. 9. 2018 – počínaje prvním ročníkem 

verze  2 
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2. Profil absolventa 

a) Název a adresa školy, zřizovatel 

     Název školy 

 

Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště 

chladící a klimatizační techniky 

REDIZO 600012573 

IČ 60884690 

adresa školy SŠZE a SOU CHKT Komenského 873, Kostelec nad Orlicí 517 41 

ředitel Mgr. Yvona Bůžková 

kontakty 494 323 711 

telefon 494 323 711 

e-mail szes@szeskostelec.cz 

www www.szeskostelec.cz 

  

Zřizovatel: Krajský úřad Královehradeckého kraje 

  

adresa : Pivovarské náměstí 1245 Hradec Králové 500 03 

 

b) Název ŠVP, kód, název oboru 

 
Název ŠVP: Zemědělec – farmář 

název oboru : Zemědělec - farmář 

Kód a název oboru vzdělání: 41-51-H/01 

 

c) Uplatnění absolventa v praxi: 

Absolvent uvedeného oboru vzdělávání se uplatní: 

• ve výrobních provozech zemědělské prvovýroby  

• v samostatné podnikatelské činnosti (vedení živností a podnikatelská činnost v oblasti 

prvovýroby) 

• ve službách pro zemědělství  

• ve zpracování a odbytu zemědělské produkce  

• v plemenářských organizacích  

• v nákupních a obchodních organizacích  

• ve šlechtitelských a semenářských organizacích  

• v podnicích zpracovávajících zemědělskou produkci 

• prodejce služeb pro zemědělství  

• farmář, samostatný podnikatel  

• pracovník provozu zpracovatelského průmyslu  

• prodejce zemědělské techniky  

• pracovník v plemenářských službách (inseminační technik, laborant)  

d) Očekávané kompetence absolventa 

Klíčové kompetence 

• Způsobilost k učení a vzdělávání 
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• Tvůrčí a čtenářská gramotnost 

• Teoretické zvládnutí problémů 

• Praktické zvládnutí problémů 

• Kompetence získané prostřednictvím studia cizích jazyků 

• Kompetence získané prostřednictvím studia českého jazyka a literatury 

• Kompetence získané komplexně během studia střední školy 

• Personální kompetence 

• Sociální kompetence 

• Právní a občanská způsobilost 

• Kulturní povědomí, empatie a seberealizace 

• Kompetence k pracovnímu uplatnění - v pozici zaměstnance 

• Kompetence k podnikatelským aktivitám - pozice podnikatele a zaměstnavatele 

• Matematika 

• Informační a komunikační technologie 

Odborné kompetence 

• Osevní postupy, plány hnojení, plány ochrany rostlin 

• Technologické postupy pěstovaných plodin 

• Posuzování stavu porostů 

• Organizace a vykonávání pracovních operací 

• Skladování a zpracovávání produktů rostlinné výroby 

• Rozbory půdy, vody, zemědělských produktů 

• Meteorologické údaje 

• Biologické a chemické procesy 

• Mikroklima objektů živočišné výroby 

• Technologické postupy 

• Ošetřování, odchov zvířat 

• Dojení a ošetřování mléka 

• Krmení 

• Motorová vozidla 

• Zemědělská technika 

• Ochrana a tvorba krajiny, ekologické zemědělství 

• Podnikatelské aktivity 

• Kalkulace nákladů podniku 

• Účetnictví, smlouvy, evidence 

• Bezpečnost práce 

• Kvalita práce, kvalita výrobků a služeb 

• Ekonomika, ekologie, udržitelný rozvoj 

e) Způsob ukončení a potvrzení dosaženého vzdělání, stupeň dosaženého 

vzdělání 
 

Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou, která se připravuje a organizuje podle platných 

předpisů MŠMT. Konání závěrečné zkoušky se řídí školským zákonem a příslušnými pro-váděcími 

právními předpisy. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a 

výuční list. Úspěšné složení závěrečné zkoušky umožňuje absolventovi pokračovat ve studiu na 

nadstavbových oborech. Absolvent si své znalosti a dovednosti může prohlubovat dále v rámci 
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celoživotního vzdělávání formou samostudia, kurzů, účastí na školeních a seminářích, 

organizovanými veřejnou i soukromou sférou. 

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 

a) Celkové pojetí vzdělávání 

Celkové pojetí odborného vzdělávání je v souladu se základními principy výchovy 

a vzdělávání. Vychází z celoživotního konceptu vzdělávání. Je cestou i nástrojem rozvoje lidské 

společnosti - rozvoje znalostí, dovedností a schopností žáka ve všech oblastech činnosti a 

formování jeho charakterových vlastností. Připravuje absolventy k dobrému uplatnění na trhu 

práce v ČR a EU. 

K záměru školy připravit absolventa na úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, občanský 

i pracovní život v podmínkách měnícího se světa slouží cíle: 

• učit se poznávat - osvojit si nástroje pochopení světa a rozvinout dovednosti potřebné  

k učení se, prohloubit si poznatky o světě a dále je rozšiřovat; 

• učit se pracovat a jednat - naučit se tvořivě zasahovat do prostředí, které nás 

obklopuje, vyrovnat se s různými situacemi a problémy, umět pracovat v týmech, být 

schopen vykonávat povolání a pracovní činnosti; 

• učit se být - porozumět vlastní rozvíjející se osobnosti a jejímu utváření v souladu 

s obecně přijímanými morálními hodnotami, jednat s větší autonomií, samostatným 

úsudkem a osobní zodpovědností; 

• učit se žít společně, učit se žít s ostatními - umět spolupracovat s ostatními, být scho-

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

Stěžejními metodami výuky jsou autodidaktické metody (samostatné učení a práce žáků, 

problémové učení, týmová práce a kooperace), sociálně komunikativní aspekty učení 

a vyučování (diskuse, panelové diskuse), metody činnostně zaměřeného vyučování (praktické 

práce žáků – vlastní pozorování a objevování), důraz na motivační činitele (soutěže, simulace 

a řešení konfliktů, veřejné prezentace práce žáků, projektové metody výuky). Zařazení 

jednotlivých metod výuky do školního vzdělávacího programu je konkretizováno na úrovni 

vyučovacích předmětů. 

V jednotlivých předmětech jsou rozvíjeny kompetence: 

• občanské tak, aby absolventi jednali odpovědně, samostatně, aktivně a iniciativně; dbali 

na  dodržování zákonů a pravidel chování, respektovali práva a osobnost jiných lidí; 

působili v souladu s morálními principy, přispívali k uplatňování demokratických 

hodnot; uvědomovali si vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu; zajímali se 

o politické a společenské dění u nás i ve světě; chápali význam životního prostředí 

a jednali v duchu udržitelného rozvoje; byli hrdi na tradice a hodnoty svého národa, 

chápali jeho minulost i současnost; ctili život a uvědomovali si za něj odpovědnost, byli 

připraveni řešit své osobní a sociální problémy; uměli myslet kriticky; 

• klíčové: komunikativní, personální, sociální, řešení problémů, využívání informačních  

a komunikačních technologií, schopnost aplikovat základní matematické postupy, 

orientovat se v oboru tak, aby se vhodně uplatnili na trhu práce. 

Průřezová témata (Občan v demokratické společnosti, Člověk a životní prostředí, Člověk a svět 

práce, Informační a komunikační technologie) jsou průběžně začleňována do teoretické a 

praktické výuky, do zájmové činnosti žáků ve škole a domově mládeže,v seminářích, kurzech, 
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besedách a exkurzích, při projektové činnosti, stážích a v celkovém klimatu školy, domova 

mládeže a školního závodu. 

b) Organizace výuky 

Záměrem středního odborného vzdělávání je připravit žáka na úspěšný, smysluplný a od-

povědný osobní, občanský i pracovní život v podmínkách měnícího se světa. Žáci by si měli 

vytvořit občanské, klíčové a odborné kompetence odpovídající jejich schopnostem a studijním 

předpokladům. 

Výuka je organizována jako tříleté denní studium. 

V rámci školního roku se střídá týden teoretické výuky a týden odborného výcviku. 

Odborný výcvik probíhá v dílnách, na poli a na farmách pod vedením učitelů školy.Žáci pracují 

ve skupinách (praktické práce žáků, týmová práce,kooperace). Pozornost ve výuce je věnována 

motivačním činitelům (samostatná práce zakončená výrobkem, prezentace práce žáků, 

projektové metody výuky). 

Pro zajištění praktické činnosti s mechanizačními prostředky žáci absolvují výcvik v řízení 

motorových vozidel skupiny T ve 2. ročníku a ve 3. ročníku skupiny B a C. 

V období školních prázdnin probíhá odborná praxe v celkovém rozsahu čtyř týdnů za studium. 

Uskutečňuje se z důvodu nácviku pracovních činností, které nelze v dostatečném rozsahu 

realizovat ve školním roce. V prvním a druhém ročníku jsou zařazeny vždy dva týdny odborné 

prázdninové praxe. 

V rámci rozvoje komunikačních dovedností si mohou žáci sami sjednat se zástupci firem 

vykonání odborné prázdninové praxe. Jinak zajišťuje škola. Na základě Dohody o zabezpeč-

čení odborné praxe. 

Na závěr odborné praxe žák vypracuje zprávu, jejíž minimální obsah i rozsah je žákům předán 

před nástupem na odbornou praxi. Ve zprávě jsou zpracovány následující informace: předmět 

činnosti organizace a organizační schéma, činnost žáka v jednotlivých dnech, vlastní hodnocení 

odborného výcviku žákem. Součástí zprávy je rovněž hodnocení odpovědným pracovníkem 

organizace, kde žák vykonával praxi. Žákovská zpráva je součástí klasifikace předmětu 

odborný výcvik (hodnotí se formální náležitosti, ukázky činností). Za zajištění odborné praxe 

zodpovídá učitel praxe, který žákům předá seznam firem v regionu a blízkém okolí, které se 

školou trvale spolupracují nebo mají zájem o spolupráci se školou. V průběhu praxe jsou žáci 

kontrolováni na pracovištích. O provedení kontroly se pořizuje Záznam o kon-trole odborné 

praxe. 

Součástí teoretické výuky jsou odborné exkurze na zemědělských farmách (jsou orientovány 

tak, aby žáci poznali organizaci výroby, řízení výrobního procesu a hlavní úkoly daného 

pracoviště), výstavy a odborné semináře. Po skončení exkurzí žáci vypracují protokol. 

Poznatky z exkurze žáci využívají v teoretické výuce. 
 

c) Hodnocení žáků  
 

Hodnocení žáků je prováděno podle školního klasifikačního řádu. Je plně v kompetenci 

vyučujícího daného předmětu, který nese odpovědnost za správnost a objektivnost klasifikace. 

Podklady pro hodnocení a klasifikaci žáků získávají vyučující během celého klasifikačního 

období ústním zkoušením, písemnými pracemi, testy, kontrolními prověrkami znalostí 

a dovedností a sledováním práce žáků v jednotlivých vyučovacích jednotkách. 
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Každý vyučující je povinen vést řádnou evidenci hodnocení a klasifikace prospěchu žáků a po 

dobu každého klasifikovaného období uschovat všechny písemné práce, testy a kontrolní 

prověrky. 

Každý žák musí být v příslušném klasifikačním období hodnocen nejméně dvakrát. Formy 

hodnocení jsou pro všechny žáky ve třídě jednotné. Výjimkou jsou žáci, kteří trpí některou 

z vývojových vad typu dyslexie, dysortografie, dysgrafie atd., kde je hodnocení řešeno podle 

metodického pokynu MŠMT. 

Při dílčí klasifikaci může vyučující využívat kromě tradiční klasifikace také bodový systém, 

kladná a záporná znaménka atd. za předpokladu, že je s nimi žák předem seznámen. Jakýkoliv 

způsob dílčího hodnocení musí být objektivně a jednoznačně převoditelný na celkovou 

klasifikaci. Vyučující je povinen klasifikaci objektivně zdůvodnit a výslednou oznámit 

každému žákovi před zapsáním do třídního výkazu nebo katalogového listu. Vhodné je také 

stručné celkové hodnocení práce žáka. 

Při hodnocení jsou zdůrazněny motivační, informativní a výchovné funkce. Významné je 

uplatňování sebehodnocení  a kolektivní hodnocení, individuální přístup k žákům a následné 

pomoci. Důležité jsou závěry z průběžné pedagogické diagnostiky a objektivizace hodnocení s 

využitím didaktických testů. 

Praktické vyučování je hodnoceno komplexní známkou, která se skládá z hodnocení postupu 

činností a manuálních dovedností, vedení písemné dokumentace a prokázání potřebných 

znalostí, schopností a dovedností jak při individuální, tak týmové práci. 

Při hodnocení projektů a závěrečných prací je sledována kvalita zpracování a obsahu, způsob a 

možnosti prezentace a význam použití. 

Pozornost je věnována uplatňování klíčových a odborných kompetencí a průřezových témat při 

výuce v jednotlivých předmětech. 

Důležitou součástí hodnocení je účelná forma prezentace výsledků vzdělávání žáků na 

veřejnosti prokazující jejich schopnosti. 

d) Podmínky pro přijetí ke studiu: 

• splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před 

splněním povinné školní docházky 

• úspěšné přijímací řízení v rozsahu stanoveném ředitelem školy  

• prokázání zdravotní způsobilosti  

Zdravotní omezení jsou definována v příloze č.2 nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě 

oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve znění pozdějších 

předpisů. Vylučující zdravotní omezení uchazeče o vzdělávání v oboru Zemědělec - farmář 

jsou:  

1.  Prognosticky  závažná  onemocnění  podpůrného  a pohybového aparátu znemožňující  zátěž 

páteře v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona. 

4.  Prognosticky  závažná  onemocnění  omezující  funkce  horních  nebo dolních  končetin  

(poruchy  hrubé  i  jemné motoriky) v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 

věta druhá školského zákona. 

7.  Prognosticky  závažná  chronická  onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění 

alergických, pokud 

   a)  při  praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečistění kůže nebo 

   kontakt s alergizujícími látkami, 

   b) nelze při praktickém vyučování vyloučit činnosti se zvířaty. 
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8.  Prognosticky  závažná  chronická  onemocnění  dýchacích cest a plic včetně onemocnění 

alergických, pokud 

   a)  nelze  při  praktickém  vyučování  vyloučit dráždivé a alergizující látky, činnosti ve vysoce 

prašném prostředí, 

   b) nelze při praktickém vyučování vyloučit činnosti se zvířaty.  

10. Alergická onemocnění kůže, spojivek nebo dýchacích cest. 

11.  Prognosticky  závažné  nemoci  srdce a oběhové soustavy vylučující středně  velkou  zátěž  

v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona. 

19.   Prognosticky   závažné   a   nekompenzované   formy  epilepsie  a epileptických  syndromů 

a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s  motorovou  mechanizací,  s rotujícími stroji, 

nářadím nebo zařízením nebo  činností,  při  kterých  nelze  vyloučit  ohrožení  zdraví,  a je 

nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona. 

21.  Prognosticky  závažné  nemoci  oka  znemožňující zvýšenou fyzickou zátěž a manipulaci 

s břemeny v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona. 

27.  Nemoci vylučující splnění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy  pro výkon 

povolání, na které bude uchazeč připravován v daném oboru  vzdělání v případě, že je nezbytné 

postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona. 

 

Předpokladem k praktickému výcviku řízení motorových vozidel je splnění zdravotních 

podmínek zdravotní způsobilosti k řízení stanovených obecně závaznými předpisy. Zdravotní 

stav uchazeče o studium posuzuje příslušný ošetřující praktický lékař. 

 

e) Závěrečná zkouška  
 

Vzdělávání v oboru Zemědělec - farmář se ukončuje závěrečnou zkouškou. Závěrečná zkouška se 

organizuje podle platných právních předpisů MŠMT (zákon č. 561/2004 Sb. a vy-hláška č. 

47/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Závěrečná zkouška se skládá z písemné zkoušky, 

praktické zkoušky z odborného výcviku a ústní zkoušky.  Dokladem o dosažení stupně vzdělání   

je výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce. 

 

f)Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mi-

mořádně nadaných 

Metodické přístupy při vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami jsou řešeny 

podle vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Učitelům teorie i praxe výchovný 

poradce dává na začátku školního roku seznam žáků evidovaných v PPP a SPC s doporučeními, jak 

s těmito žáky pracovat. Žáci, rodiče žáků i samotní učitelé mohou v případě potřeby využívat nejen 

konzultačních hodin výchovného poradce k poskytnutí informací souvisejících s pro-spěchovými 

problémy, problémy s učením, chováním, klimatem třídy.  Podkladem pro zohled-nění uvedených 

potřeb je vyšetření žáka a zpráva z pedagogicko-psychologické poradny. Škola se věnuje i práci 

s nadanými žáky. Nadaní žáci se mohou účastnit různých soutěží, olympiád a projektů, 

umožňujících srovnání v národním i mezinárodním měřítku. 
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4. Učební plán 

 

Název ŠVP :  Zemědělec - farmář     

Kód a název oboru vzdělání : 41 - 51 - H/01  Zemědělec - farmář   

Délka a forma vzdělání :  tříleté denní     

Stupeň dosaženého vzdělání : střední vzdělání s výučním listem   

Datum platnosti : od 1. září 2018 počínaje prvním ročníkem      

        

Kategorie a názvy   Počet týdenních vyučovacích     

vyučovacích předmětů hodin v ročníku      

      Ročník     

      1 2 3 celkem  

A. Povinné vyučovací předměty          

Český jazyk a literatura  2 2 1 5  

Cizí jazyk    2 2 2 6  

Občanská nauka   1 1 1 3  

Biologie a ekologie   2     2  

Chemie     2     2  

Matematika   1 2 1 4  

Tělesná výchova   1 1 1 3  

Informační a komunikační technologie 1 1 1 3  

Ekonomika     2 2  

Motorová vozidla     1,5 1 2,5  

Základy mechanizace   2 2,5 2,5 7  

Pěstování rostlin   2 2,5 2,5 7  

Chov zvířat   2 2,5 2,5 7  

Odborný výcvik    15 15 15 45  

CELKEM:   33 33 32,5 98,5  

               
 Poznámky k 
učebnímu plánu              

1. Ve škole se vyučují tři cizí jazyky - anglický, německý a ruský. Žák se učí jazyk, který se učil na ZŠ.  

O zařazení jazyka rozhoduje ředitelka školy s přihlédnutím k zájmu žáka, minimálnímu a maximálnímu 

počtu žáků ve skupině, k hospodárnosti a k možnostem školy.    
 
2. Dělení hodin ve vyučovacích předmětech je v pravomoci ředitelky školy, která musí postupovat 
v souladu s požadavky BOZP a s předpisy stanovenými MŠMT pro dělení tříd. 
 
3. Praktické vyučování se bude realizovat v předmětu odborný výcvik. Součástí je také odborná praxe 

v rozsahu 4 týdnů, probíhající v období školních prázdnin.    

  

 

 

 

 

      

Přehled využití týdnů ve školním roce  
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      1. ročník 2. ročník 3. ročník 

Výuka dle rozpisu učiva 32 32 32 

Lyžařský výcvik 1     

Závěrečné zkoušky     2 

Prázdninová odborná praxe 2 2   

Časová rezerva   5 6 6 

Celkem     40 40 40 

5.  Rozvržení obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP Farmář 

Vzdělávací oblasti   
Počet 
vyučovacích  Celkový počet  Využití Za studium 

a obsahové okruhy. hodin týdně   hodin   disponibilních hodin   

      Ročník  týdenních hodin celkem   

Předměty   1 2 3 
min. 
RVP ŠVP ŠVP 

min. 
RVP ŠVP 

Jazykové vzdělávání                  

Český jazyk a literatura    1 1  1 3 3   96 96 

Cizí jazyk    2 2 2 6 6   192 192 

Estetické vzdělávání                 

Český jazyk a literatura  1 1 0 2 2   64 64 

Společenskovědní vzdělávání       3 3       

Občanská nauka   1 1 1   3   96 96 

Přírodovědné vzdělávání       3 4 1 96 128 

Biologie a ekologie   2       2       

Chemie     2       2       

Matematické vzdělávání       4 4       

Matematika   1 2 1   4   128 128 

Vzdělávání pro zdraví       3 3       

Tělesná výchova   1 1 1   3   96 96 

Vzdělávání v informačních a       3 3       

komunikačních technologiích                 

Informační a kom. technologie 1 1 1   3   96 96 

Ekonomické vzdělávání       2 2   64 64 

Ekonomika     2   2       

Technická zařízení          12 24,5 12,5 384 784 

a doprava                   

Základy mechanizace 2 2,5 

            

2,5   7       

Motorová vozidla     1,5 1   2,5       

Odborný výcvik  mechanizace 5 6 4   15       

Pěstování rostlin          20 23 3 640 736 
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Pěstování rostlin   2 2,5 2,5   7       

Odborný výcvik RV   5 5 6   16       

Chov zvířat          16 21 5 512 672 

Chov zvířat   2 2,5 2,5   7       

Odborný výcvik ŽV  5 4 5  14       

Odborný výcvik celkem 15 15 15 45 45   1440 1440 

Celkem hodin týdně     33 33 32,5           

Disponibilní hodiny           20   21,5 640 688 

CELKEM : RVP - ŠVP       97 98,5   3104 3152 

MAXIMÁLNÍ A MINIMÁLNÍ POČET HODIN TÝDENNÍCH ZA DOBU VZDĚLÁVÁNÍ DLE RVP =  105  a  96  

MAXIMÁLNÍ A MINIMÁLNÍ POČET HODIN  ZA DOBU VZDĚLÁVÁNÍ DLE RVP =  3360  a  3072  

           

Odborná praxe (prázdninová bloková) = 4 

týdny 

      

Přehled využití týdnů   

Činnost I II III  

Výuka dle rozpisu učiva 32 32 32  

Poznámky k učebním plánům 

1. U vybraných vyučovacích předmětů a zařazených cvičení se třída dělí na skupiny. 

O dělení tříd a počtu hodin cvičení rozhoduje ředitel školy dle možností a potřeb školy 

a platných předpisů. 

2. Speciální téma Ochrana člověka za mimořádných situací je zařazeno jako jednodenní 

celoškolní akce v průběhu školního roku. 

3. Výuka cizích jazyků. Cizí jazyk je jazyk anglický, německý nebo ruský a je povinný 

pro všechny žáky.  

4. Výuka odborného výcviku je zařazena v každém ročníku v bloku jednoho týdne a vy-

učuje se vždy střídavě s výukou teoretickou. Dochází tedy ke střídání vždy jeden týden 

odborného výcviku a jednoho týdne teoretické výuky. Odborný výcvik vyučují učitelé 

školy. Odborný výcvik probíhá v učebnách a dílnách školy, na pozemcích školy, na 

školním závodě a v zemědělských podnicích se kterými škola spolupracuje. Odborné 

praxe prázdninové probíhají v období hlavních školních prázdnin. Školní vyučování 

stanovené platným předpisem o organizaci školního roku ve středních školách je ve 

druhém pololetí školního roku, kdy probíhá prázdninová praxe, o dobu prázdninové 

praxe zkráceno. Odborné prázdninové praxe probíhají v prvním a druhém ročníku 

studia v rozsahu dvou týdnů v každém ročníku. Praxe probíhají na školním závodě 

a nasmlouvaných pracovištích. Žáci nastupují na odbornou praxi většinou ve dvojicích 

a jsou vedeni vedoucími pracovníky pracovišť, kteří plní funkci instruktorů. 
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5. Způsob ukončení a potvrzení dosaženého vzdělání, stupeň dosaženého vzdělání. 

Vzdělávání v oboru Zemědělec - farmář se ukončuje závěrečnou učňovskou zkouškou. 

Závěrečná zkouška se organizuje podle platných právních předpisů MŠMT (zákon č. 

561/2004 Sb. a vyhláška č. 47/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Závěrečná 

zkouška se skládá z písemné zkoušky, praktické zkoušky z odborného výcviku a ústní 

zkoušky. Certifikátem je výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce. 

 

      6.  Sportovní výcvikový kurz :  

V prvním ročníku lyžařský výcvik – v případě potřeby  (špatné sněhové podmínky) lze 

přesunout do 2. ročníku 
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6. Učební osnovy 

6.1. Jazykové vzdělávání a komunikace 

6.1.1. Český jazyk a literatura 

1. Pojetí vyučovacího předmětu český jazyk a literatura 

A) Obecný cíl předmětu 

Obecným cílem jazykového vzdělání je rozvíjet komunikační kompetenci žáků a naučit je 

užívat jazyka jako prostředku k dorozumívání a myšlení, k přijímání, sdělování a výměně 

informací na základě jazykových a slohových znalostí. 

Žák by si měl nejen utvrdit gramatické normy spisovného jazyka, ale současně si i obohacovat 

svou slovní zásobu, osvojovat si lingvistickou terminologii. Své myšlenky, názory a postoje by 

měl formulovat přesně a srozumitelně. 

Výuka mateřského jazyka je součástí formování mladého člověka jako osobnosti hrdé na svůj 

původ, zemi, národ. Poznávání kulturních tradic, naší historie i českého jazyka se stává jednou 

ze základních společenských potřeb žáka. 

 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci: 

• uplatňovali český jazyk v rovině recepce, reprodukce a interpretace; 

• využívali jazykových vědomostí a dovedností v praktickém životě, vyjadřovali se   

srozumitelně a souvisle, formulovali a obhajovali své názory; 

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

• získali a kriticky hodnotili informace z různých zdrojů a předávali je vhodným 

způsobem s ohledem na jejich uživatele. 

B) Charakteristika učiva 

Předmět český jazyk tvoří základní součást všeobecného vzdělávání. Je základem rozvoje 

většiny klíčových kompetencí, kterými by měl být žák vybaven pro zvládnutí všech ostatních 

předmětů. Přispívá k rozvoji jeho komunikačních schopností a dovedností, učí žáky využívat 

jazyka jako prostředku k dorozumívání a myšlení, k přijímání, sdělování a výměně informací 

na základě jazykových a stylistických znalostí. Předmět český jazyk se také podílí  na rozvoji 

sociálních kompetencí prostřednictvím estetického vzdělávání, které zpětně prohlubuje 

jazykové znalosti a kultivuje jazykový projev žáků. V oblasti umělecké, kulturní, společenské 

a lidské ovlivňuje vytváření hodnotové orientace. 

C) Pojetí výuky 

Předmět český jazyk se skládá ze tří oblastí, které se navzájem doplňují a ovlivňují. 

Jazykové vzdělávání, komunikační a slohová výchova učí žáky používat jazyka v kultivované 

mluvené i písemné podobě.  

Předmět se vyučuje v 1. až 3. ročníku. Prohlubuje a rozšiřuje vědomosti a dovednosti získané 

na základní škole. 

D) Hodnocení výsledků žáků 
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Žáci jsou hodnoceni na základě jejich hloubky porozumění poznatkům, schopnosti je aplikovat 

při práci s textem, schopnosti kritického myšlení, dovednosti práce s texty, samostatnosti 

úsudku a dovednosti výstižně formulovat myšlenky, argumentovat a diskutovat. Hodnocení 

bude probíhat prostřednictvím ústního i písemného projevu. Zároveň je hodnocena 

aktivita žáků v hodinách i zájem o danou problematiku prostřednictvím referátu, projektu. Žáci 

jsou také vedeni k objektivnímu sebehodnocení i hodnocení znalostí a schopností svých 

spolužáků. 

Podklady pro hodnocení a klasifikaci žáků se získávají během celého klasifikačního období 

ústním zkoušením, písemnými pracemi, slohovými pracemi, testy, kontrolními prověrkami a 

sledováním práce žáků v jednotlivých vyučovacích jednotkách. Hodnocení a klasifikace jsou v 

souladu s klasifikačním řádem. 

 

E) Přínos předmětu k rozvoji klíčových a odborných kompetencí 

Kompetence k učení: 

• žák má pozitivní vztah k učení a vzdělávání 

• ovládá různé techniky učení, umí si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky 

• uplatňuje různé způsoby práce s textem, umí efektivně vyhledávat a zpracovávat 

informace; je čtenářsky gramotný 

• s porozuměním poslouchá mluvené projevy, pořizuje si poznámky 

• využívá ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí 

Kompetence k řešení problémů: 

• žák porozumí zadání úkolu nebo určí jádro problému, získá informace potřebné k ře-

šení problému 

• navrhne způsob řešení a zdůvodní jej, vyhodnotí a ověří správnost zvoleného postupu a 

dosažené výsledky 

• volí prostředky a způsoby vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívá zkušeností 

a vědomostí nabytých dříve 

• spolupracuje při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení) 

 

Komunikativní kompetence: 

 

• žák se vyjadřuje přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech 

mluvených i psaných a vhodně se prezentuje 

• účastní se aktivně diskuzí, formuluje a obhajuje své názory a postoje 

• vyjadřuje se a vystupuje v souladu se zásadami kultury projevu a chování 

Personální a sociální kompetence: 

• žák posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, odhaduje důsledky svého jednání 

a chování 

• reaguje adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných 

lidí 

• přijímá radu i kritiku 

• ověřuje si získané poznatky, kriticky zvažuje názory, postoje a jednání jiných lidí 
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• má odpovědný vztah ke svému zdraví, pečuje o svůj fyzický i duševní rozvoj, je si 

vědom důsledků nezdravého životního stylu a závislostí 

• přijímá a odpovědně plní svěřené úkoly 

• přispívá k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním 

konfliktům, nepodléhá předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým 

Občanské kompetence a kulturní povědomí: 

• žák jedná odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve ve-

řejném zájmu 

• dodržuje zákony, respektuje práva a osobnost druhých lidí, vystupuje proti 

nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci 

• jedná v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování 

• uvědomuje si vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupuje s aktivní 

tolerancí k identitě druhých 

• zajímá se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě 

• uznává hodnotu života, uvědomuje si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost 

při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních 

• uznává tradice a hodnoty svého národa, chápe jeho minulost i současnost v evropském 

a světovém kontextu 

• podporuje hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a má k nim vytvořen 

pozitivní vztah 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám: 

• žák má odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání  

• uvědomuje si význam celoživotního učení a je připraven přizpůsobovat se měnícím se 

pracovním podmínkám 

• má přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; cílevědomě a zod-

povědně rozhoduje o své budoucí profesní a vzdělávací dráze 

• zná obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků 

• rozumí podstatě a principům podnikání, má představu o právních, ekonomických, 

administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání; dokáže 

vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí 

 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat  

s informacemi: 

 

• žák pracuje s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních 

• technologií 

• pracuje s běžným základním a aplikačním programovým vybavením 

• získává informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě 

Internet. 

 

F) Uplatnění průřezových témat 

 

Do výuky českého jazyka budou dle možností také zařazována průřezová témata: občan v de-

mokratické společnosti, člověk a životní prostředí, člověk a svět práce, informační a ko-

munikační technologie. Žáci se učí aktivně vést diskuzi, formulovat a obhajovat své názory a 



 17 

postoje, učí se využívat různých zdrojů informací včetně použití informačních a ko-

munikačních technologií. 

 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci získali nebo si rozvinuli tyto obecné kompetence: 

• využívat svých společenskovědních vědomostí a dovedností v praktickém životě: ve 

styku s jinými lidmi a různými institucemi, při řešení praktických otázek svého 

politického i filozoficko-etického rozhodování, hodnocení a jednání, při řešení svých 

problémů právního a sociálního charakteru; 

• získávat a kriticky hodnotit informace z různých zdrojů – z verbálních textů (tj. 

tvořených slovy), z ikonických textů (obrazy, fotografie, schémata, mapy) a 

kombinovaných textů (např. film); 

• formulovat věcně, pojmově a formálně správně své názory na sociální, politické, 

praktické ekonomické a etické otázky, náležitě je podložit argumenty, debatovat o nich 

s partnery. 

 

Společenskovědní vzdělávání usiluje o formování a posilování těchto pozitivních citů, 

postojů, preferencí a hodnot: 

• jednat odpovědně a přijímat odpovědnost za své rozhodnutí a jednání; žít čestně; 

• cítit potřebu občanské aktivity, vážit si demokracie a svobody, usilovat o její zachování 

a zdokonalování; preferovat demokratické hodnoty a přístupy před nedemokratickými, 

i když má demokracie své stinné stránky (korupce, kriminalita), jednat v souladu s 

humanitou a vlastenectvím, s demokratickými občanskými ctnostmi, respektovat lidská 

práva, chápat meze lidské svobody a tolerance, jednat odpovědně a solidárně; 

• kriticky posuzovat skutečnost kolem sebe, přemýšlet o ní, tvořit si vlastní úsudek, 

nenechat sebou manipulovat; 

• uznávat, že základní hodnotou je život, a proto je třeba si života vážit a chránit jej; 

• na základě vlastní identity ctít identitu jiných lidí, považovat je za stejně hodnotné jako 

sebe sama – tedy oprostit se ve vztahu k jiným lidem od předsudků a předsudečného 

jednání, intolerance, rasismu, etnické, náboženské a jiné nesnášenlivosti; 

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

• vážit si hodnot lidské práce, jednat hospodárně, neničit hodnoty, ale pečovat o ně, snažit 

se zanechat po sobě něco pozitivního pro vlastní blízké lidi i širší komunitu; 

• chtít si klást v životě praktické otázky etického charakteru a hledat na ně v diskuzi 

s jinými lidmi i se sebou samým odpovědi. 

 

1. ročník, 1 h týdně, povinný 

Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností, vybrané kapitoly z morfologie, syntaxe

  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• ovládá český pravopis 

• zná odbornou terminologii českého 

jazyka 

• orientuje se v jednotlivých slovních 

druzích 

• chápe pojem skloňování a časování 

• zná skladbu věty a souvětí 

- opakování učiva ZŠ 

- pravopisné jevy 

- kompletní jazykový rozbor 

- tvarosloví (slova ohebná, neohebná) 

- syntax (základní a rozvíjející větné členy) 

- rozšiřování slovní zásoby 

- stylové rozvrstvení slovní zásoby, odborná   
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• zná rozvrstvení slovní zásoby a způ-

soby rozšiřování slovní zásoby 

• provede slovotvorný rozbor 

• provede kompletní jazykový rozbor 

  terminologie 

- tvoření slov 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a svět práce, Občan v demokratické společnosti 

vzájemné přesahy: AJ (2. ročník): 1. tematický blok, AJ (2. ročník): 2. tematický blok, AJ (2. 

ročník): 3. tematický blok, NJ (1. ročník): 1. tematický blok, NJ (1. ročník): 2. tematický 

blok, NJ (1. ročník): 3. tematický blok, RJ (1. ročník): 2. tematický blok, RJ (1. ročník): 3. 

tematický blok, RJ (2. ročník): 1. tematický blok, RJ (2. ročník): 2. tematický blok, RJ (2. 

ročník): 3. tematický blok, RJ (3. ročník): 1. tematický blok, RJ (3. ročník): 5. tematický 

blok, RJ (3. ročník): 6. tematický blok 

Slohová výchova  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• rozliší jednotlivé slohové útvary, zná 

jejich nejdůležitější rysy a využije tyto 

znalosti v praxi - samostatně napíše 

oznámení, zprávu, dopis 

• vytvoří osnovu a samostatně napíše 

vyprávění 

• rozliší text umělecký od neumělec-

kého, text odborný a publicistický 

- slohotvorní činitelé 

- přehled slohových útvarů - formuláře 

- oznámení, zpráva 

- dopis 

- osnova slohové práce 

- vyprávění 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce, Informační a 

komunikační technologie 

vzájemné přesahy: ČJL (1. ročník): Umění a literatura, ČJL (2. ročník): Umění a literatura, 

IKT (1. ročník): Internet, IKT (2. ročník): Internet, IKT (3. ročník): Internet, IKT (1. 

ročník): Práce s počítačem, IKT (2. ročník): Práce s počítačem 
 

 

2. ročník, 1 h týdně, povinný 

Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností, syntax  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• ovládá český pravopis a umí pracovat 

s pravidly a slovníky 

• zná odbornou terminologii týkající se 

syntaxe 

• zná větné členy 

• zná skladbu věty, souvětí a jejich 

druhy 

• provede kompletní jazykový rozbor 

- opakování učiva 1. ročníku 

- kompletní jazykový rozbor 

- syntax (věta jednoduchá, druhy vět, základní   

  a rozvíjející větné členy) 

- evropské jazyky 

- slovanské jazyky, útvary národního jazyka 
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• rozdělí evropské jazyky a zařadí 

češtinu 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce, Informační a 

komunikační technologie, Občan v demokratické společnosti 

vzájemné přesahy: AJ (2. ročník): 1. tematický blok, AJ (2. ročník): 2. tematický blok, AJ 

(2. ročník): 3. tematický blok, NJ (1. ročník): 1. tematický blok, NJ (1. ročník): 2. tematický 

blok, NJ (1. ročník): 3. tematický blok, RJ (1. ročník): 2. tematický blok, RJ (1. ročník): 3. 

tematický blok, RJ (2. ročník): 1. tematický blok, RJ (2. ročník): 2. tematický blok, RJ (2. 

ročník): 3. tematický blok, RJ (3. ročník): 1. tematický blok, RJ (3. ročník): 5. tematický 

blok, RJ (3. ročník): 6. tematický blok 
 

Získávání informací, slohová a komunikační výchova 

3.ročník, 1 h týdně, povinný 

Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností, syntax, zvuková stránka jazyka 

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• ovládá český pravopis a umí pracovat 

s pravidly, slovníky a dalšími 

jazykovými příručkami 

• zná odbornou terminologii týkající se 

lingvistiky 

• provede slovotvorný rozbor 

• provede kompletní jazykový rozbor 

složitých souvětí 

• využije znalosti z rozvrstvení slovní 

zásoby v praxi 

- opakování pravopisu a gramatických pojmů 

- kompletní jazykový rozbor 

- syntax (souvětí, druhy souvětí) 

- zvukové prostředky řeči, ortoepie 

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• vyhledá si potřebné informace na 

internetu a využije je v osobním životě 

i pro výuku 

• rozliší jednotlivé slohové útvary, zná 

jejich nejdůležitější rysy a využije tyto 

znalosti v praxi 

• vytvoří osnovu a samostatně napíše 

referát, životopis 

- práce s internetem 

- výtah a výpisky z textu 

- výklad 

- referát 

- životopis, autobiografie 

- strukturovaný životopis 

- beseda 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a svět práce, Informační a komunikační technologie, 

Občan v demokratické společnosti 

vzájemné přesahy: ČJL (1. ročník): Umění a literatura, ČJL (2. ročník): Umění a literatura, 

IKT (1. ročník): Internet, IKT (2. ročník): Internet, IKT (3. ročník): Internet, IKT (1. ročník): 

Práce s počítačem, IKT (2. ročník): Práce s počítačem 
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komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a svět práce, Občan v demokratické společnosti 

vzájemné přesahy: AJ (2. ročník): 1. tematický blok, AJ (2. ročník): 2. tematický blok, AJ 

(2. ročník): 3. tematický blok, NJ (1. ročník): 1. tematický blok, NJ (1. ročník): 2. tematický 

blok, NJ (1. ročník): 3. tematický blok, RJ (1. ročník): 2. tematický blok, RJ (1. ročník): 3. 

tematický blok, RJ (2. ročník): 1. tematický blok, RJ (2. ročník): 2. tematický blok, RJ (2. 

ročník): 3. tematický blok, RJ (3. ročník): 1. tematický blok, RJ (3. ročník): 5. tematický 

blok, RJ (3. ročník): 6. tematický blok 
 

 

Slohová výchova, práce s textem 

 

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• rozliší jednotlivé slohové útvary, zná 

jejich nejdůležitější rysy a využije tyto 

znalosti v praxi 

• vytvoří osnovu a samostatně napíše 

popis a charakteristiku, úvahu, inzerát, 

recenzi 

• vyhledá si potřebné informace na 

internetu a využije je v osobním životě 

i pro výuku 

• zná různé druhy periodik (noviny, 

časopisy) 

- popis a charakteristika 

- úvaha 

- práce s internetem 

- inzerát 

- recenze 

- práce s periodiky (s časopisy, novinami) 

- práce s různými druhy textů 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce, Informační a 

komunikační technologie 

vzájemné přesahy: ČJL (1. ročník): Umění a literatura, ČJL (2. ročník): Umění a literatura; 

IKT (1. ročník): Internet, IKT (2. ročník): Internet, IKT (3. ročník): Internet, IKT (1. 

ročník): Práce s počítačem, IKT (2. ročník): Práce s počítačem 
 

6.1.2. Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce – Anglický jazyk   

1. Pojetí vyučovacího předmětu anglický jazyk 

A) Obecný cíl předmětu 

Výuka anglického jazyka v návaznosti na jeho předchozí studium na ZŠ předpokládá mírně 

pokročilou vstupní úroveň.  

Ve výuce je třeba klást důraz na motivaci žáka a jeho zájem o studium cizího jazyka a připravit 

jej na život v multikulturní Evropě. 

Vzdělávání v předmětu anglický jazyk má žáky vést k získání jak obecných, tak 

komunikativních kompetencí k dorozumění v situacích každodenního osobního a pracovního 

života. Připravuje žáky k efektivní účasti v přímé i nepřímé komunikaci včetně přístupu k in-

formačním zdrojům, rozšiřuje jejich znalosti o světě. Současně přispívá k formování osobnosti 

žáků, učí je toleranci k hodnotám jiných národů, rozvíjí jejich schopnost učit se po celý život.  
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Vzdělávání v anglickém jazyce směřuje k osvojení takové úrovně komunikativních jazykových 

kompetencí, která odpovídá: 

• minimální úrovni A 2+ podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky;  

• akvizici slovní zásoby čítající cca 1000 lexikálních jednotek za studium, z čehož 

obecně odborná a odborná terminologie tvoří minimálně 20 % lexikálních jednotek 

 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli: 

• komunikovat v cizím jazyce v různých situacích života, v projevech mluvených i 

psaných, na všeobecná i odborná témata; volit adekvátní komunikační strategie a ja-

zykové prostředky; 

• efektivně pracovat s cizojazyčným textem včetně odborného, umět jej zpracovat a vy-

užívat jako zdroje poznání i jako prostředku ke zkvalitňování svých jazykových znalostí 

a dovedností; 

• získávat informace o světě, zvláště o zemích studovaného jazyka, a získané poznatky 

včetně odborných ze svého oboru využívat ke komunikaci; 

• pracovat s informacemi a zdroji informací v cizím jazyce včetně internetu, se slovníky 

a internetovými překladači, jazykovými aj. cizojazyčnými příručkami, využívat tyto 

informační zdroje ke studiu jazyka i k prohlubování svých všeobecných vědomostí a 

dovedností; 

• využívat vybrané metody a postupy efektivního studia cizího jazyka ke studiu dalších 

jazyků, příp. k dalšímu vzdělávání; využívat vědomosti a dovednosti získané ve výuce 

mateřského jazyka při studiu jazyků; 

• chápat a respektovat tradice, zvyky a odlišné sociální a kulturní hodnoty jiných národů 

a jazykových oblastí, ve vztahu k představitelům jiných kultur se projevovat v souladu 

se zásadami demokracie. 

 

B) Charakteristika učiva 

 

Obsah učiva je rozdělen do čtyř složek: 

1. Řečové dovednosti – rozvíjejí se komplexně na základě osvojování jazykových 

prostředků, slovní zásoby v tematických okruzích a rozšiřováním poznatků o zemích 

studovaného jazyka. 

2. Jazykové prostředky – zvuková stránka jazyka, pravopis, slovní zásoba a gramatika. 

3. Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce: vztahují se k oblastem 

osobního, společenského a pracovního života, jedná se o vyjadřování řečové etikety 

v různých životních situacích a stylistických rovinách. 

4. Reálie: poznatky z kultury, národních zvyků a tradic, historie, politiky, geografie 

anglicky mluvících zemí. 

V procesu výuky se všechny čtyři složky přirozeně a nenásilně propojují. 

Učivo je prostředkem pro získání těchto receptivních, produktivních a interaktivních řečových 

dovedností: 

• poslech s porozuměním monologických i dialogických textů  

• čtení textů včetně odborných  

• ústní a písemné vyjadřování tematicky i situačně zaměřené  

• reprodukce textu, výpisky, překlad  

• vypracování velmi jednoduchých písemností vztahujících se k budoucímu povolání  
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C) Pojetí výuky  

V pojetí výuky je třeba prosazovat problémové učení, týmovou práci a kooperaci, diskusi, 

zařazovat hry, soutěže, simulační a situační metody, veřejnou prezentaci práce žáků, uplatňovat 

projektové metody výuky.  

Ve výuce anglického jazyka je vhodné pracovat s multimediálními výukovými programy a 

internetem, utvářet příznivé školní prostředí, rozvíjet a využívat nabízené evropské programy.  

D) Hodnocení výsledků žáků 

Důraz bude kladen na řečové dovednosti, porozumění rodilému mluvčímu, porozumění 

jednoduchému textu, dovednosti interpretovat text, vyměňovat si informace v rozhovorech; 

schopnost aplikovat osvojené společenské fráze v rozhovoru, slovní zásobu; správnost 

osvojených gramatických struktur uplatněných v písemném projevu. 

Je třeba zohledňovat žáky se specifickými poruchami učení a volbou vhodné strategie je vést k 

úspěšným výsledkům v učení. 

Klasifikace je vyjádřena známkami 1 – 5 dle klasifikačního řádu. 

Hlavní kritéria hodnocení: 

• kultura mluveného a písemného projevu  

• lexikálně – gramatická správnost vyjadřování  

• úroveň komunikačních schopností odpovídající stupni znalostí  

• didaktické testy včetně poslechových  

E) Přínos k rozvoji klíčových dovedností 

Vzdělávání v anglickém jazyce směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí. Jedná se 

o využití multimediálních programů a vyhledávání informací na internetu, o verbální 

komunikaci při důležitých jednáních, o významu vzdělávání pro život, orientaci v globálních 

problémech lidstva, o rozlišování osobní, občanské a profesní odpovědnosti za stav životního 

prostředí. 

Rozvojem klíčových kompetencí musí být žák schopen: 

• 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  

• přijímat hodnocení svých výsledků a způsobu jednání i ze strany jiných lidí, adekvátně 

na ně reagovat, přijímat radu a kritiku 

• přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly  

• mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru a povolání  

• osvojit si základní vědomosti a dovednosti potřebné pro rozvíjení vlastních 

podnikatelských aktivit 

F) Uplatnění průřezových témat 

Ve výuce cizího jazyka lze s úspěchem uplatnit všechna průřezová témata. Jde o komplexní 

záležitost. Občan v demokratické společnosti, svět práce, životní prostředí i komunikační 

a informační technologie – žáci se s těmito tématy během jazykové přípravy setkávají doslova 

na každém kroku. Konkrétní odkazy poskytují dále zpracované osnovy vyučovacího předmětu 

anglický jazyk. 
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1. ročník, 2 h týdně, povinný 

1. tematický blok  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• odhaduje význam neznámých výrazů 

podle kontextu a způsobu tvoření 

• požádá o upřesnění nebo zopakování 

sdělené informace, pokud nezachytí 

přesně význam sdělení 

 Členy (určitý, neurčitý) 

 Osobní zájmena – subject pronouns 

 Fonetika   

 Anglická abeceda, spelling 

 Časování sloves  to be, to have  

 Základní číslovky, dny v týdnu, měsíce 

 Práce s různými typy slovníků 

 Jednoduché situace: představování, pozdrav,  

 loučení se, telefonování, oficiální a neofi-  

 ciální oslovení 

 Procvičování a rozšiřování slovní zásoby 

 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Informační a komunikační technologie 

přesahy do: IKT: Práce s počítačem, Internet 

2. tematický blok  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• odhaduje význam neznámých výrazů 

podle kontextu a způsobu tvoření 

• porozumí školním a pracovním poky-

nům 

 Přítomný čas prostý - Present Simple: 

 kladná věta, zápor, otázka 

 Přídavná jména 

 Telling the time 

 Řadové číslovky, datum 

 Předložky 

 Množné číslo podstatných jmen 

 Procvičování a rozšiřování slovní zásoby 

 Konverzační situace s daným lexikálními,   

 fonetickými a gramatickými jevy 

 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Informační a komunikační technologie 

přesahy do: IKT: Práce s počítačem, Internet 

3. tematický blok  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• rozpozná význam obecných sdělení a 

hlášení 

• porozumí školním a pracovním poky-

nům 

• zapojí se do hovoru  

 Adverbs of frequency  

 Lexikální okruhy: Daily routine, free time   

 activities 

 Slovní zásoba související s odborným   

 profilem I. 

 Procvičování a rozšiřování slovní zásoby 

 Konverzační situace s daným lexikálními,   
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• požádá o upřesnění nebo zopakování 

sdělené informace, pokud nezachytí 

přesně význam sdělení 

 fonetickými a gramatickými jevy 

 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Informační a komunikační technologie, Člověk a životní 

prostředí, Člověk a společnost 

 

vzájemné přesahy: Mech: Stroje pro polní práce, Stavby v zemědělství, ČJ: Syntax 

4. tematický blok  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• čte s porozuměním věcně i jazykově 

přiměřené texty, orientuje se v textu 

• zapojí se do hovoru  

• vyměňuje si informace, které jsou běž-

né při neformálních hovorech 

• uplatňuje různé techniky čtení textu 

 Osobní zájmena – object pronouns 

 Přivlastňovací zájmena – possessive 

pronouns 

 Přivlastňovací pád 

 Pořádek slov v anglické větě 

 Procvičování a rozšiřování slovní zásoby 

 Konverzační situace s daným lexikálními,   

 fonetickými a gramatickými jevy 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Občan v demokratické společnosti 

vzájemné přesahy: Mech: Stroje pro polní práce, Stavby v zemědělství, ČJ: Syntax 

2. ročník,  2 h týdně, povinný 

1. tematický blok  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• rozumí přiměřeným souvislým proje-

vům a diskusím rodilých mluvčích 

pronášeným ve standardním hovoro-

vém tempu 

• nalezne v promluvě hlavní myšlenky a 

důležité informace 

• porozumí školním a pracovním poky-

nům 

• při pohovorech, na které je připraven, 

klade vhodné otázky a reaguje na 

dotazy tazatele 

Přítomný čas průběhový - Present Continous:  

 Kladná věta, zápor, otázka 

 Lexikální okruhy: clothes and fashion,   

 describing people 

 

 Slovní zásoba související s odborným  

 profilem II. 

 Procvičování a rozšiřování slovní zásoby 

 Konverzační situace s daným lexikálními,   

 fonetickými a gramatickými jevy 

 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a svět práce, Člověk a životní prostředí 

vzájemné přesahy: IKT: Internet, ČJ: Syntax 

2. tematický blok  
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Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• porozumí školním a pracovním poky-

nům 

• přeloží text a používá slovníky včetně 

elektronických 

• ověří si i sdělí získané informace pí-

semně 

• má faktické znalosti především o zá-

kladních geografických, demogra-

fických, hospodářských, politických, 

kulturních faktorech zemí dané jazy-

kové oblasti včetně vybraných po-

znatků z oboru, a to v porovnání s reá-

liemi mateřské země a jazyka 

 Present Simple x Present Continous 

 Opakování fonetických jevů  

 Lexikální okruhy: food and drink 

 Countable and uncountable nouns 

 Some/any, How much/how many 

 Slovní zásoba související s odborným   

 profilem III. 

 Procvičování a rozšiřování slovní zásoby 

 Konverzační situace s daným lexikálními,   

 fonetickými a gramatickými jevy 

 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a svět práce, Informační a komunikační technologie, 

Člověk a životní prostředí 

vzájemné přesahy: IKT: Internet, ČJ: Syntax 

3. tematický blok  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• rozumí přiměřeným souvislým proje-

vům a diskusím rodilých mluvčích 

pronášeným ve standardním hovoro-

vém tempu 

• nalezne v promluvě hlavní a vedlejší 

myšlenky a důležité informace 

• čte s porozuměním věcně i jazykově 

přiměřené texty, orientuje se v textu 

• přeloží text a používá slovníky včetně 

elektronických 

• má faktické znalosti o kulturních 

faktorech zemí dané jazykové oblasti  

 

 Modal verbs 

 

 Překlad odborného článku do češtiny – práce   

 s anglicko-českým slovníkem (klasickým  

 nebo elektronickým) 

 

 Lexikální okruh: In town/city x in the country 

 

 Procvičování a rozšiřování slovní zásoby 

 Konverzační situace s daným lexikálními,   

 fonetickými a gramatickými jevy 

 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Občan v demokratické společnosti 

vzájemné přesahy: ČJ: Syntax, PR: Technologie pěstování obilnin, luskovin, olejnin, 

okopanin, pícnin, ovoce a zeleniny 

4. tematický blok  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• rozumí přiměřeným souvislým pro-

jevům a diskusím rodilých mluvčích 

pronášeným ve standardním hovoro-

vém tempu 

 Minulý čas prostý – Past Simple sloves to be   

 and can 

 

 Přídavná jména – adjectives describing   
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• nalezne v promluvě hlavní a vedlejší 

myšlenky a důležité informace 

• porozumí školním a pracovním poky-

nům 

 

 feelings  

 

 Procvičování a rozšiřování slovní zásoby 

 Konverzační situace s daným lexikálními,   

 fonetickými a gramatickými jevy 

 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a svět práce, Občan v demokratické společnosti, Člověk 

a životní prostředí 

vzájemné přesahy: IKT: Práce s počítačem, Internet 

5. tematický blok  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• čte s porozuměním věcně i jazykově 

přiměřené texty, orientuje se v textu 

• přeloží text a používá slovníky včetně 

elektronických 

• při pohovorech, na které je připraven, 

klade vhodné otázky a reaguje na 

dotazy tazatele 

• ověří si i sdělí získané informace 

písemně 

 Minulý čas prostý pravidelných sloves – Past   

 Simple of regular verbs 

 

 Výslovnost koncovky –ed 

 

 Procvičování a rozšiřování slovní zásoby 

 Konverzační situace s daným lexikálními,   

 fonetickými a gramatickými jevy 

 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Občan v demokratické společnosti, Člověk a svět práce 

6. tematický blok  

Výsledky vzdělávání – žák:  učivo  

• nalezne v promluvě hlavní a vedlejší 

myšlenky a důležité informace 

• čte s porozuměním věcně i jazykově 

přiměřené texty, orientuje se v textu 

• přeloží text a používá slovníky včetně 

elektronických 

• při pohovorech, na které je připraven, 

klade vhodné otázky a reaguje na 

dotazy tazatele 

• ověří si i sdělí získané informace 

písemně 

• má faktické znalosti především o zá-

kladních geografických, demografic-

kých, hospodářských, politických, 

kulturních faktorech zemí dané jazy-

kové oblasti včetně vybraných po-

znatků z oboru, a to v porovnání s reá-

liemi mateřské země a jazyka 

 Minulý čas prostý nepravidelných sloves –   

 Past Simple of irregular verbs 

 

 Asking for information 

 

 Lexikální okruh: Countries and nationalities 

 

 Slovní zásoba související s odborným   

 profilem IV. 

 

 Procvičování a rozšiřování slovní zásoby 

 Konverzační situace s daným lexikálními,   

 fonetickými a gramatickými jevy 

 

 

 

 

komentář 
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vzájemné přesahy: Občan v demokratické společnosti, Člověk a životní prostředí 

přesahy do: CHZ: Chov skotu, PR: Technologie pěstování obilnin, luskovin, olejnin, 

okopanin, pícnin, ovoce a zeleniny 

3. ročník, 2 h týdně, povinný 

1. tematický blok  

Výsledky vzdělávání – žák:  učivo  

• čte s porozuměním věcně i jazykově 

přiměřené texty, orientuje se v textu 

• sdělí obsah, hlavní myšlenky či in-

formace vyslechnuté nebo přečtené 

• vypráví jednoduché příběhy, zážitky, 

popíše své pocity 

• sdělí a zdůvodní svůj názor 

• pronese jednoduše zformulovaný mo-

nolog před publikem 

 Minulý čas – Past Simple: zápor a otázka 

 Lexikální okruhy: Events in life, talking 

about  

 the weekend 

 

 Slovní zásoba související s odborným  

 profilem V   

 Procvičování a rozšiřování slovní zásoby 

 Konverzační situace s daným lexikálními,  

 fonetickými a gramatickými jevy 

 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Občan v demokratické společnosti 

vzájemné přesahy: IKT: Internet CHZ: Chov skotu, PR: Technologie pěstování obilnin, 

luskovin, olejnin, okopanin, pícnin, ovoce a zeleniny 

2. tematický blok  

Výsledky vzdělávání – žák:  učivo  

• sdělí a zdůvodní svůj názor 

• vyřeší většinu běžných denních situací, 

které se mohou odehrát v cizojazyč-

ném prostředí 

• přeformuluje a objasní pronesené 

sdělení a zprostředkuje informaci dal-

ším lidem 

• vyplní jednoduchý neznámý formulář 

• má faktické znalosti především 

základních geografických, demogra-

fických, hospodářských, politických, 

kulturních faktorech zemí dané jazy-

kové oblasti  

 Comparatives – koncovkou a opisem 

 Číslovky: distance, measurements 

 Lexikální okruh: Types of holiday 

 

 Procvičování a rozšiřování slovní zásoby 

 Konverzační situace s daným lexikálními,   

 fonetickými a gramatickými jevy 

 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a svět práce, Člověk a životní prostředí, Občan v de-

mokratické společnosti 

vzájemné přesahy: ČJ: Syntax, IKT: Internet 

3. tematický blok  
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Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• zaznamená písemně podstatné myšlen-

ky a informace z textu, zformuluje 

vlastní myšlenky a vytvoří text o udá-

lostech a zážitcích v podobě popisu, 

sdělení, vyprávění, dopisu a odpovědi 

na dopis 

• vyřeší většinu běžných denních situací, 

které se mohou odehrát v cizoja-

zyčném prostředí 

 Superlatives – koncovkou a opisem 

 

 Writing an e-mail 

 

 Slovní zásoba související s odborným   

 profilem VI. 

 

 Procvičování a rozšiřování slovní zásoby 

 Konverzační situace s daným lexikálními,   

 fonetickými a gramatickými jevy 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a svět práce, Člověk a životní prostředí 

vzájemné přesahy: Mech: Stroje pro polní práce, Stavby v zemědělství, MV: Motorová 

vozidla, CHZ: Chov skotu: Chov prasat, Chov ovcí, Chov drůbeže, PR: Technologie pěstování 

obilnin, luskovin, olejnin, okopanin, pícnin, ovoce a zeleniny, ČJ: Morfologie, Syntax 

4. tematický blok  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• čte s porozuměním věcně i jazykově 

přiměřené texty, orientuje se v textu 

• sdělí obsah, hlavní myšlenky či infor-

mace vyslechnuté nebo přečtené 

• vypráví jednoduché příběhy, zážitky, 

popíše své pocity 

• přeformuluje a objasní pronesené sdě-

lení a zprostředkuje informaci dalším 

lidem 

Vyjádření budoucnosti vazbou be going to 

 

 Lexikální okruh: Jobs and work 

 

 Writing a CV and a letter of application 

 

 Procvičování a rozšiřování slovní zásoby 

 Konverzační situace s daným lexikálními,  

 fonetickými a gramatickými jevy 

 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a svět práce, Člověk a životní prostředí, Občan v 

demokratické společnosti 

vzájemné přesahy: ON: Člověk v lidském společenství 

5. tematický blok  

Výsledky vzdělávání – žák:  učivo  

• sdělí a zdůvodní svůj názor 

• vyřeší většinu běžných denních situací, 

které se mohou odehrát v cizoja-

zyčném prostředí 

• má faktické znalosti především 

základních geografických, demografic-

kých, hospodářských, politických, kul-

turních faktorech zemí dané jazykové 

oblasti 

 Vyjádření budoucnosti slovesem will 

 Lexikální okruh: My future plans 

 Saying phone numbers  

 

 Procvičování a rozšiřování slovní zásoby 

 Konverzační situace s daným lexikálními,  

 fonetickými a gramatickými jevy 
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komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a svět práce, Člověk a životní prostředí 

vzájemné přesahy: ON (1. ročník): Člověk v lidském společenství, IKT (1. ročník): Práce 

s počítačem, Internet, (2. ročník): Internet, (3. ročník): Internet 

6. tematický blok  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• vypráví jednoduché příběhy, zážitky, 

popíše své pocity 

• sdělí a zdůvodní svůj názor 

• pronese jednoduše zformulovaný mo-

nolog před publikem 

• zná základní společenské zvyklosti a 

sociokulturní specifika zemí daného 

jazyka ve srovnání se zvyklostmi 

v České republice 

 Předpřítomný čas – Present Perfect: kladná   

 věta, zápor, otázka 

 Lexikální okruh: Travel and transport 

 Buying a train ticket 

 Writing a postcard 

 

 Procvičování a rozšiřování slovní zásoby 

 Konverzační situace s daným lexikálními,   

 fonetickými a gramatickými jevy 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Občan v demokratické 

společnosti, Člověk a svět práce 

vzájemné přesahy: ON: Člověk v lidském společenství, Mech: Stroje pro polní práce, Stavby 

v zemědělství, MV: Motorová vozidla, CHZ: Chov skotu, Chov prasat, Chov ovcí, Chov 

drůbeže, PR: Technologie pěstování obilnin, luskovin, olejnin, okopanin, pícnin, ovoce a 

zeleniny, ČJ: Syntax 

7. tematický blok  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• čte s porozuměním věcně i jazykově 

přiměřené texty, orientuje se v textu 

• sdělí obsah, hlavní myšlenky či infor-

mace vyslechnuté nebo přečtené 

• vypráví jednoduché příběhy, zážitky, 

popíše své pocity 

• sdělí a zdůvodní svůj názor 

• zaznamená písemně podstatné my-

šlenky a informace z textu, zformuluje 

vlastní myšlenky a vytvoří text o udá-

lostech a zážitcích v podobě popisu, 

sdělení, vyprávění, dopisu a odpovědi 

na dopis 

• vyplní jednoduchý neznámý formulář 

 Present Perfect x Past Simple 

 Phrasal verbs 

 Opakování probraných okruhů 

 

 Procvičování a rozšiřování slovní zásoby 

 Konverzační situace s daným lexikálními,   

 fonetickými a gramatickými jevy 

 

 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Občan v demokratické společnosti, Člověk a svět práce 

vzájemné přesahy: ON: Člověk v lidském společenství, Mech: Stroje pro polní práce, Stavby 

v zemědělství, MV: Motorová vozidla, CHZ: Chov skotu, Chov prasat, Chov ovcí, Chov 

drůbeže, PR: Technologie pěstování obilnin, luskovin, olejnin, okopanin, pícnin, ovoce a 

zeleniny, ČJ: Syntax, IKT: Internet 
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6.1.3. Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce - německý jazyk 

1. Pojetí vyučovacího předmětu německý jazyk 

A) Obecný cíl předmětu 

Výuka německého jazyka zatím většinou bez návaznosti na jeho předchozí studium 

předpokládá nulovou nebo mírně začáteční vstupní úroveň.  

Ve výuce je třeba klást důraz na motivaci žáka a jeho zájem o studium cizího jazyka a připravit 

jej na život v multikulturní Evropě. 

Vzdělávání v předmětu německý jazyk má žáky vést k získání jak obecných, tak 

komunikativních kompetencí k dorozumění v situacích každodenního osobního a pracovního 

života. Připravuje žáky k efektivní účasti v přímé i nepřímé komunikaci včetně přístupu k 

informačním zdrojům, rozšiřuje jejich znalosti o světě. Současně přispívá k formování 

osobnosti žáků, učí je toleranci k hodnotám jiných národů, rozvíjí jejich schopnost učit se po 

celý život.  

Vzdělávání v německém jazyce směřuje k osvojení takové úrovně komunikativních jazykových 

kompetencí, která odpovídá: 

• minimální úrovni A 2+ podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky;  

• akvizici slovní zásoby čítající cca 1000 lexikálních jednotek za studium, z čehož 

obecně odborná a odborná terminologie tvoří minimálně 20 % lexikálních jednotek 

•  

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli: 

• komunikovat v cizím jazyce v různých situacích života, v projevech mluvených i psa-

ných, na všeobecná i odborná témata; volit adekvátní komunikační strategie a jazy-kové 

prostředky; 

• efektivně pracovat s cizojazyčným textem včetně odborného, umět jej zpracovat a vy-

užívat jako zdroje poznání i jako prostředku ke zkvalitňování svých jazykových znalostí 

a dovedností; 

• získávat informace o světě, zvláště o zemích studovaného jazyka, a získané poznatky 

včetně odborných ze svého oboru využívat ke komunikaci; 

• pracovat s informacemi a zdroji informací v cizím jazyce včetně internetu, se slovníky 

a internetovými překladači, jazykovými aj. cizojazyčnými příručkami, využívat tyto 

informační zdroje ke studiu jazyka i k prohlubování svých všeobecných vědomostí a 

dovedností; 

• využívat vybrané metody a postupy efektivního studia cizího jazyka ke studiu dalších 

jazyků, příp. k dalšímu vzdělávání; využívat vědomosti a dovednosti získané ve výuce 

mateřského jazyka při studiu jazyků; 

• chápat a respektovat tradice, zvyky a odlišné sociální a kulturní hodnoty jiných národů 

a jazykových oblastí, ve vztahu k představitelům jiných kultur se projevovat v souladu 

se zásadami demokracie. 

 

B) Charakteristika učiva 

 

Obsah učiva je rozdělen do čtyř složek: 
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1. Řečové dovednosti – rozvíjejí se komplexně na základě osvojování jazykových 

prostředků, slovní zásoby v tematických okruzích a rozšiřováním poznatků o zemích 

studovaného jazyka. 

2. Jazykové prostředky – zvuková stránka jazyka, pravopis, slovní zásoba a gramatika. 

3. Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce: vztahují se k oblastem 

osobního, společenského a pracovního života, jedná se o vyjadřování řečové etikety 

v různých životních situacích a stylistických rovinách. 

4. Reálie: poznatky z německé kultury, národních zvyků a tradic, historie, politiky, 

geografie. 

V procesu výuky se všechny čtyři složky přirozeně a nenásilně propojují. 

Učivo je prostředkem pro získání těchto receptivních, produktivních a interaktivních řečových 

dovedností: 

• poslech s porozuměním monologických i dialogických textů  

• čtení textů včetně odborných  

• ústní a písemné vyjadřování tematicky i situačně zaměřené  

• reprodukce textu, výpisky, překlad  

• vypracování velmi jednoduchých písemností vztahujících se k budoucímu povolání  

C) Pojetí výuky  

V pojetí výuky je třeba prosazovat problémové učení, týmovou práci a kooperaci, diskusi, 

zařazovat hry, soutěže, simulační a situační metody, veřejnou prezentaci práce žáků, uplatňovat 

projektové metody výuky.  

Ve výuce německého jazyka je vhodné pracovat s multimediálními výukovými programy a 

internetem, utvářet příznivé školní prostředí, rozvíjet a využívat nabízené evropské programy.  

D) Hodnocení výsledků žáků 

Důraz bude kladen na řečové dovednosti, porozumění rodilému mluvčímu, porozumění 

jednoduchému textu, dovednosti interpretovat text, vyměňovat si informace v rozhovorech; 

schopnost aplikovat osvojené společenské fráze v rozhovoru, slovní zásobu; správnost 

osvojených gramatických struktur uplatněných v písemném projevu. 

Je třeba zohledňovat žáky se specifickými poruchami učení a volbou vhodné strategie je vést k 

úspěšným výsledkům v učení. 

Klasifikace je vyjádřena známkami 1 – 5 dle klasifikačního řádu. 

Hlavní kritéria hodnocení: 

• kultura mluveného a písemného projevu  

• lexikálně – gramatická správnost vyjadřování  

• úroveň komunikačních schopností odpovídající stupni znalostí  

• didaktické testy včetně poslechových  

E) Přínos k rozvoji klíčových dovedností 

Vzdělávání v německém jazyce směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí. Jedná se 

o využití multimediálních programů a vyhledávání informací na internetu, o verbální 

komunikaci při důležitých jednáních, o významu vzdělávání pro život, orientaci v globálních 
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problémech lidstva, o rozlišování osobní, občanské a profesní odpovědnosti za stav životního 

prostředí. 

Rozvojem klíčových kompetencí musí být žák schopen: 

• formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a ja-

zykově správně 

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

• přijímat hodnocení svých výsledků a způsobu jednání i ze strany jiných lidí, adekvátně 

na ně reagovat, přijímat radu a kritiku 

• přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly  

• mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru a povolání  

• osvojit si základní vědomosti a dovednosti potřebné pro rozvíjení vlastních 

podnikatelských aktivit 

F) Uplatnění průřezových témat 

Ve výuce cizího jazyka lze s úspěchem uplatnit všechna průřezová témata. Jde o komplexní 

záležitost. Občan v demokratické společnosti, svět práce, životní prostředí i komunikační 

a informační technologie – žáci se s těmito tématy během jazykové přípravy setkávají doslova 

na každém kroku. Konkrétní odkazy poskytují dále zpracované osnovy vyučovacího předmětu 

ruský jazyk. 

1. ročník, 2 h týdně, povinný 

1. tematický blok  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• odhaduje význam neznámých výrazů 

podle kontextu a způsobu tvoření 

• požádá o upřesnění nebo zopakování 

sdělené informace, pokud nezachytí 

přesně význam sdělení 

Členy,osobní zájmena v 1.pádě 

Fonetika   

Německá abeceda 

Jednoduché situace: představování, pozdrav, 

loučení, telefonování, oficiální a neoficiální 

oslovení 

Časování sloves v přítomném čase  

Seznámení se slovníky na internetu 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Informační a komunikační technologie. Občan v demo-

kratické společnosti 

vzájemné přesahy: IKT (1. ročník): Práce s počítačem, Internet, (2. ročník): Internet, (3. 

ročník): Internet 
 

2. tematický blok  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• odhaduje význam neznámých výrazů 

podle kontextu a způsobu tvoření 

Intonace tázacích, oznamovacích a zvolacích 

vět  
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• porozumí školním a pracovním poky-

nům 

Vykání 

Časování slovesa sein v přítomném čase 

Pořádek slov v oznamovací větě 

Pořádek slov ve větě tázací 

Pokyny učitele, práce se slovníky na internetu 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Informační a komunikační technologie 

vzájemné přesahy: IKT (1. ročník): Práce s počítačem, Internet, (2. ročník): Internet, (3. 

ročník): Internet 
 

3. tematický blok  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• rozpozná význam obecných sdělení a 

hlášení 

• porozumí školním a pracovním poky-

nům 

• zapojí se do hovoru bez přípravy 

• požádá o upřesnění nebo zopakování 

sdělené informace, pokud nezachytí 

přesně význam sdělení 

• zaznamená vzkazy volajících 

Silné skloňování podstatných jmen se členem 

určitým a neurčitým 

Vynechávání členu  

Konverzační situace s daným lexikálními, 

fonetickými a gramatickými jevy - např. 

telefonický rozhovor 

Časování slovesa haben,zápor kein,nicht  

Slovní zásoba související s odborným profilem 

I. 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a svět práce, Občan v demokratické společnosti 

vzájemné přesahy: Mech (1. ročník): Stroje pro polní práce, Stavby v zemědělství  
 

4. tematický blok  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• čte s porozuměním věcně i jazykově 

přiměřené texty, orientuje se v textu 

• zapojí se do hovoru bez přípravy 

• vyměňuje si informace, které jsou běž-

né při neformálních hovorech 

• uplatňuje různé techniky čtení textu 

Základní číslovky 

Přídavné jméno v přísudku 

Předložky se 3.pádem 

Předložky se 4.pádem 

Skloňování osobních zájmen 

Pořadí předmětů v německé větě 

Konverzační situace s daným lexikálními, 

fonetickými a gramatickými jevy 

Lexikální okruh Beruf, Wohnort  

Einkaufe, Essen, Trinken 

komentář 
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pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce, Informační a 

komunikační technologie. Občan v demokratické společnosti 

vzájemné přesahy: TV (1. ročník): Pohybové hry, (2. ročník): Pohybové hry, Plavání a tu-

ristika, (3. ročník): Pohybové hry, Turistika a sporty v přírodě 
 

2. ročník,  2 h týdně, povinný 

1. tematický blok  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• rozumí přiměřeným souvislým proje-

vům a diskusím rodilých mluvčích 

pronášeným ve standardním hovoro-

vém tempu 

• nalezne v promluvě hlavní myšlenky a 

důležité informace 

• porozumí školním a pracovním poky-

nům 

• při pohovorech, na které je připraven, 

klade vhodné otázky a reaguje na 

dotazy tazatele 

Skloňování tázacích zájmen wer,was 

Přivlastňovací zájmena 

Konverzační situace s daným lexikálními, 

fonetickými a gramatickými jevy 

Lexikální okruhy Im Restaurant 

Essgewohnheiten  

Slovní zásoba související s odborným profilem 

II. 

 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce, Informační a 

komunikační technologie. Občan v demokratické společnosti 

vzájemné přesahy: Mech (1. ročník): Stroje pro polní práce, Stavby v zemědělství, TV (1. 

ročník): Pohybové hry, (2. ročník): Pohybové hry, Plavání a turistika, (3. ročník): Pohybové 

hry, Turistika a sporty v přírodě 
 

2. tematický blok  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• porozumí školním a pracovním poky-

nům 

• přeloží text a používá slovníky včetně 

elektronických 

• ověří si i sdělí získané informace pí-

semně 

• má faktické znalosti především o zá-

kladních geografických, demografic-

kých, hospodářských, politických, 

kulturních faktorech zemí dané jazy-

kové oblasti včetně vybraných po-

znatků z oboru, a to v porovnání s reá-

liemi mateřské země a jazyka 

Opakování fonetických jevů  

Přivlastňovací zájmena 

Skloňování osobních zájmen 

Rozšiřování slovní zásoby 

Překlad odborného článku do češtiny – práce 

s německo-českým slovníkem (na internetu) 

Vyjadřování českého svůj 

Slovní zásoba související s odborným profilem 

III. 

komentář 
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pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce, Informační a 

komunikační technologie. Občan v demokratické společnosti 

vzájemné přesahy: IKT (1. ročník): Práce s počítačem, Internet, (2. ročník): Internet, (3. 

ročník): Internet, Mech (1.ročník): Stroje pro polní práce, Stavby v zemědělství 
 

3. tematický blok  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• rozumí přiměřeným souvislým 

projevům a diskusím rodilých mluv-

čích pronášeným ve standardním ho-

vorovém tempu 

• nalezne v promluvě hlavní a vedlejší 

myšlenky a důležité informace 

• čte s porozuměním věcně i jazykově 

přiměřené texty, orientuje se v textu 

• přeloží text a používá slovníky  včetně 

elektronických 

• má faktické znalosti o kulturních 

faktorech zemí dané jazykové oblasti  

 

Rozkazovací způsob, určování času 

Konverzační situace – téma Haus, Umzug 

Lexikální okruh Hauseinrichtung  

Slabé skloňování podstatných jmen v j. č.  

Množné číslo podstatných jmen 

Předložky se 3.a 4.pádem 

Slovesa stehen-stellen, liegen-legen 

Vazba es gibt 

 

pokrytí průřezových témat: Člověk a svět práce, Občan v demokratické společnosti 

vzájemné přesahy: ČJL (1. ročník): Umění a literatura, Kultura 
 

4. tematický blok  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• rozumí přiměřeným souvislým pro-

jevům a diskusím rodilých mluvčích 

pronášeným ve standardním hovoro-

vém tempu 

• nalezne v promluvě hlavní a vedlejší 

myšlenky a důležité informace 

• porozumí školním a pracovním poky-

nům 

Skloňování zájmena dieser 

Skloňování zájmena jeder,alle 

Způsobová slovesa a sloveso wissen 

Označení míry , hmotnosti a množství po 

číslovkách 

Lexikální okruh Einkaufen und Kochen 

Doch v odpovědi na zápornou otázku  

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce, Informační a 

komunikační technologie. Občan v demokratické společnosti 

vzájemné přesahy: ČJL (2. ročník): Umění a literatura, Kultura  
 

5. tematický blok  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  
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• čte s porozuměním věcně i jazykově 

přiměřené texty, orientuje se v textu 

• přeloží text a používá slovníky včetně 

elektronických 

• při pohovorech, na které je připraven, 

klade vhodné otázky a reaguje na 

dotazy tazatele 

• ověří si i sdělí získané informace 

písemně 

Předpona un 

Kontaktanzeigen 

Konverzační situace s daným lexikálními, 

fonetickými a gramatickými jevy 

Lexikální okruhy Wohnen in Berlin, Der 

Tramper  

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce, Občan v de-

mokratické společnosti 

vzájemné přesahy: ON (1. ročník): Člověk v lidském společenství 
 

6. tematický blok  

Výsledky vzdělávání – žák:  učivo  

• nalezne v promluvě hlavní a vedlejší 

myšlenky a důležité informace 

• čte s porozuměním věcně i jazykově 

přiměřené texty, orientuje se v textu 

• přeloží text a používá slovníky včetně 

elektronických 

• při pohovorech, na které je připraven, 

klade vhodné otázky a reaguje na 

dotazy tazatele 

• ověří si i sdělí získané informace 

písemně 

• má faktické znalosti především 

• 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; 

Slovesa s neodlučitelnými předponami 

Slovesa s odlučitelnými předponami 

Zvratná slovesa 

Přítomný čas sloves typu unterhalten, einladen 

Časové údaje 

Použití früh, bald 

Stupňování přídavných jmen v přísudku 

Stupňování příslovcí 

Zeměpisná jména 

Souřadicí spojky 

Bezespojkové věty 

Slovní zásoba související s odborným pro-

filem IV. 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce, Občan v de-

mokratické společnosti 

vzájemné přesahy: Mech (1.ročník): Stroje pro polní práce, Stavby v zemědělství, MV (2. 

ročník): Motorová vozidla 
 

3. ročník, 2 h týdně, povinný 

1. tematický blok  
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Výsledky vzdělávání – žák:  učivo  

• čte s porozuměním věcně i jazykově 

přiměřené texty, orientuje se v textu 

• sdělí obsah, hlavní myšlenky či infor-

mace vyslechnuté nebo přečtené 

• vypráví jednoduché příběhy, zážitky, 

popíše své pocity 

• sdělí a zdůvodní svůj názor 

• pronese jednoduše zformulovaný mo-

nolog před publikem 

Časování slovesa werden 

Préteritum  

Zájmeno jemand  

Zápor nichts, niemand, nie, niemals 

Konverzační situace s daným lexikálními, fo-

netickými a gramatickými jevy 

Slovní zásoba související s odborným pro-

filem V a odpovídající vybraná témata  

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce, Informační a 

komunikační technologie. Občan v demokratické společnosti 

vzájemné přesahy: Mech (1.ročník): Stroje pro polní práce, Stavby v zemědělství, MV (2. 

ročník): Motorová vozidla, CHZ (2. ročník): Chov skotu, (3. ročník): Chov prasat, Chov ovcí, 

Chov drůbeže, PR (2. ročník): Technologie pěstování obilnin, luskovin, olejnin, okopanin, 

pícnin, ovoce a zeleniny 
 

2. tematický blok  

Výsledky vzdělávání – žák:  učivo  

• sdělí a zdůvodní svůj názor 

• vyřeší většinu běžných denních situací, 

které se mohou odehrát v cizoja-

zyčném prostředí 

• přeformuluje a objasní pronesené sdě-

lení a zprostředkuje informaci dalším 

lidem 

• vyplní jednoduchý neznámý formulář 

• má faktické znalosti především 

základních geografických, demogra-

fických, hospodářských, politických, 

kulturních faktorech zemí dané jazy-

kové oblasti  

Perfektum 

Přítomný čas sloves na –eln, -ern 

Podmět man a es 

Použití allein a selbst 

Beruf 

Konverzační situace – turistická a cesto-

vatelská tematika 

Slovní zásoba pro téma Cestování a turistika  

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce, Informační a 

komunikační technologie. Občan v demokratické společnosti 

vzájemné přesahy: IKT (1. ročník): Práce s počítačem, Internet, (2. ročník): Internet, (3. 

ročník): Internet 
 

3. tematický blok  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• zaznamená písemně podstatné myšlen-

ky a informace z textu, zformuluje 

Leute und ihre Hobbys 

1. budoucí čas 
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vlastní myšlenky a vytvoří text o udá-

lostech a zážitcích v podobě popisu, 

sdělení, vyprávění, dopisu a odpovědi 

na dopis 

• vyřeší většinu běžných denních situací, 

které se mohou odehrát v cizoja-

zyčném prostředí 

Slovosled ve vedlejší větě 

Perfektum způsobových sloves 

Perfektum slovesa wissen  

Mein Korper 

Slovní zásoba související s odborným profi-

lem VI. 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce, Informační a 

komunikační technologie. Občan v demokratické společnosti 

vzájemné přesahy: Mech (1.ročník): Stroje pro polní práce, Stavby v zemědělství, MV (2. 

ročník): Motorová vozidla, CHZ (2. ročník): Chov skotu, (3. ročník): Chov prasat, Chov ovcí, 

Chov drůbeže, PR (2. ročník): Technologie pěstování obilnin, luskovin, olejnin, okopanin, 

pícnin, ovoce a zeleniny 
 

4. tematický blok  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• čte s porozuměním věcně i jazykově 

přiměřené texty, orientuje se v textu 

• sdělí obsah, hlavní myšlenky či infor-

mace vyslechnuté nebo přečtené 

• vypráví jednoduché příběhy, zážitky, 

popíše své pocity 

• přeformuluje a objasní pronesené sdě-

lení a zprostředkuje informaci dalším 

lidem 

Shoda podmětu a přísudku 

Sloveso tun 

Vazby sloves, podstatných a přídavných jmen 

Konverzační situace s daným lexikálními, 

fonetickými a gramatickými jevy 

Slovní zásoba pro téma Cestování, stravování, 

služby  

Reisen 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce, Informační a 

komunikační technologie. Občan v demokratické společnosti 

vzájemný přesah: ON (1. ročník): Člověk v lidském společenství 
 

5. tematický blok  

Výsledky vzdělávání – žák:  učivo  

• sdělí a zdůvodní svůj názor 

• vyřeší většinu běžných denních situací, 

které se mohou odehrát v cizojazyč-

ném prostředí 

• má faktické znalosti především 

základních geografických, demografic-

kých, hospodářských, politických, kul-

turních faktorech zemí dané jazykové 

oblasti 

Zájmenná příslovce 

Vlastní jména osob 

Přímý pořádek slov v otázce zjišťovací 

Konverzační situace s daným lexikálními, 

fonetickými a gramatickými jevy 

Slovní zásoba pro témata Restaurace, bufet, 

stolování, nakupování, služby - porovnání 

s jinými zeměmi 

Německy mluvící země 
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komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce, Informační a 

komunikační technologie. Občan v demokratické společnosti 

vzájemné přesahy: ON (1. ročník): Člověk v lidském společenství, IKT (1. ročník): Práce 

s počítačem, Internet, (2. ročník): Internet, (3. ročník): Internet 
 

6. tematický blok  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• vypráví jednoduché příběhy, zážitky, 

popíše své pocity 

• sdělí a zdůvodní svůj názor 

• pronese jednoduše zformulovaný 

monolog před publikem 

• zná základní společenské zvyklosti a 

sociokulturní specifika zemí daného 

jazyka ve srovnání se zvyklostmi 

v České republice 

Použití wie a als  

Srovnání perfekta a préterita,použití 

Perfektum sloves s odlučitelnou předponou 

Perfektum sloves s neodlučitelnou předponou 

Slovní zásoba pro témata Životní styl, 

každodenní život, zdraví – porovnání s cizo-

jazyčnými zeměmi 

Vybraná témata související s odborným 

profilem studia – opakování a rozšiřování 

lexika 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce, Informační a 

komunikační technologie. Občan v demokratické společnosti 

vzájemné přesahy: ON (1. ročník): Člověk v lidském společenství, IKT (1. ročník): Práce 

s počítačem, Internet, (2. ročník): Internet, (3. ročník): Internet, Mech (1.ročník): Stroje pro 

polní práce, Stavby v zemědělství, MV (2. ročník): Motorová vozidla, CHZ (2. ročník): Chov 

skotu, (3. ročník): Chov prasat, Chov ovcí, Chov drůbeže, PR (2. ročník): Technologie 

pěstování obilnin, luskovin, olejnin, okopanin, pícnin, ovoce a zeleniny 
 

7. tematický blok  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• čte s porozuměním věcně i jazykově 

přiměřené texty, orientuje se v textu 

• sdělí obsah, hlavní myšlenky či infor-

mace vyslechnuté nebo přečtené 

• vypráví jednoduché příběhy, zážitky, 

popíše své pocity 

• sdělí a zdůvodní svůj názor 

• zaznamená písemně podstatné myšlen-

ky a informace z textu, zformuluje 

vlastní myšlenky a vytvoří text o 

událostech a zážitcích v podobě 

popisu, sdělení, vyprávění, dopisu 

a odpovědi na dopis 

Konversationsthemen – In der Kneipe 

Stellenangebote  

Ukázky z německé literatury – Till Eule-

spiegel  

J.P.Hebel – Ein Wort gibt das andere 

Konverzační situace s daným lexikálními 

a gramatickými jevy 

Slovní zásoba pro téma Studium, práce a po-

volání 

Vybraná témata související s odborným 

profilem studia – opakování a rozšiřování 

lexika 
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• vyplní jednoduchý neznámý formulář 

pokrytí průřezových témat: Občan v demokratické společnosti, Člověk a svět práce 

vzájemné přesahy: ON (1. ročník): Člověk v lidském společenství, IKT (1. ročník): Práce 

s počítačem, Internet, (2. ročník): Internet, (3. ročník): Internet, Mech (1.ročník): Stroje pro 

polní práce, Stavby v zemědělství, MV (2. ročník): Motorová vozidla, CHZ (2. ročník): Chov 

skotu, (3. ročník): Chov prasat, Chov ovcí, Chov drůbeže, PR (2. ročník): Technologie 

pěstování obilnin, luskovin, olejnin, okopanin, pícnin, ovoce a zeleniny 

6.1.4. Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce – ruský jazyk  

1. Pojetí vyučovacího předmětu ruský jazyk 

A) Obecný cíl předmětu 

Výuka ruského jazyka zatím většinou bez návaznosti na jeho předchozí studium předpokládá 

nulovou nebo mírně začáteční vstupní úroveň.  

Ve výuce je třeba klást důraz na motivaci žáka a jeho zájem o studium cizího jazyka a připravit 

jej na život v multikulturní Evropě. 

Vzdělávání v předmětu ruský jazyk má žáky vést k získání jak obecných, tak ko-munikativních 

kompetencí k dorozumění v situacích každodenního osobního a pracovního života. Připravuje 

žáky k efektivní účasti v přímé i nepřímé komunikaci včetně přístupu k informačním zdrojům, 

rozšiřuje jejich znalosti o světě. Současně přispívá k formování osobnosti žáků, učí je toleranci 

k hodnotám jiných národů, rozvíjí jejich schopnost učit se po celý život.  

Vzdělávání v ruském jazyce směřuje k osvojení takové úrovně komunikativních jazykových 

kompetencí, která odpovídá: 

• minimální úrovni A 2+ podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky;  

• akvizici slovní zásoby čítající cca 1000 lexikálních jednotek za studium, z čehož 

obecně odborná a odborná terminologie tvoří minimálně 20 % lexikálních jednotek 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli: 

• komunikovat v cizím jazyce v různých situacích života, v projevech mluvených i 

psaných, na všeobecná i odborná témata; volit adekvátní komunikační strategie a ja-

zykové prostředky; 

• efektivně pracovat s cizojazyčným textem včetně odborného, umět jej zpracovat a vy-

užívat jako zdroje poznání i jako prostředku ke zkvalitňování svých jazykových znalostí 

a dovedností; 

• získávat informace o světě, zvláště o zemích studovaného jazyka, a získané poznatky 

včetně odborných ze svého oboru využívat ke komunikaci; 

• pracovat s informacemi a zdroji informací v cizím jazyce včetně internetu, se slovníky 

a internetovými překladači, jazykovými aj. cizojazyčnými příručkami, využívat tyto 

informační zdroje ke studiu jazyka i k prohlubování svých všeobecných vědomostí a 

dovedností; 

• využívat vybrané metody a postupy efektivního studia cizího jazyka ke studiu dalších 

jazyků, příp. k dalšímu vzdělávání; využívat vědomosti a dovednosti získané ve výuce 

mateřského jazyka při studiu jazyků; 
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• 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. 

 

B) Charakteristika učiva 

 

Obsah učiva je rozdělen do čtyř složek: 

5. Řečové dovednosti – rozvíjejí se komplexně na základě osvojování jazykových 

prostředků, slovní zásoby v tematických okruzích a rozšiřováním poznatků o zemích 

studovaného jazyka. 

6. Jazykové prostředky – zvuková stránka jazyka, pravopis, slovní zásoba a gramatika. 

7. Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce: vztahují se k oblastem 

osobního, společenského a pracovního života, jedná se o vyjadřování řečové etikety 

v různých životních situacích a stylistických rovinách. 

8. Reálie: poznatky z ruské kultury, národních zvyků a tradic, historie, politiky, geografie. 

V procesu výuky se všechny čtyři složky přirozeně a nenásilně propojují. 

Učivo je prostředkem pro získání těchto receptivních, produktivních a interaktivních řečových 

dovedností: 

• poslech s porozuměním monologických i dialogických textů  

• čtení textů včetně odborných  

• ústní a písemné vyjadřování tematicky i situačně zaměřené  

• reprodukce textu, výpisky, překlad  

• vypracování velmi jednoduchých písemností vztahujících se k budoucímu povolání  

C) Pojetí výuky  

V pojetí výuky je třeba prosazovat problémové učení, týmovou práci a kooperaci, diskusi, 

zařazovat hry, soutěže, simulační a situační metody, veřejnou prezentaci práce žáků, uplatňovat 

projektové metody výuky.  

Ve výuce ruského jazyka je vhodné pracovat s multimediálními výukovými programy a 

internetem, utvářet příznivé školní prostředí, rozvíjet a využívat nabízené evropské programy.  

D) Hodnocení výsledků žáků 

Důraz bude kladen na řečové dovednosti, porozumění rodilému mluvčímu, porozumění 

jednoduchému textu, dovednosti interpretovat text, vyměňovat si informace v rozhovorech; 

schopnost aplikovat osvojené společenské fráze v rozhovoru, slovní zásobu; správnost 

osvojených gramatických struktur uplatněných v písemném projevu. 

Je třeba zohledňovat žáky se specifickými poruchami učení a volbou vhodné strategie je vést k 

úspěšným výsledkům v učení. 

Klasifikace je vyjádřena známkami 1 – 5 dle klasifikačního řádu. 

Hlavní kritéria hodnocení: 

• kultura mluveného a písemného projevu  

• lexikálně – gramatická správnost vyjadřování  
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• úroveň komunikačních schopností odpovídající stupni znalostí  

• didaktické testy včetně poslechových  

E) Přínos k rozvoji klíčových dovedností 

Vzdělávání v ruském jazyce směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí. Jedná se 

o využití multimediálních programů a vyhledávání informací na internetu, o verbální 

komunikaci při důležitých jednáních, o významu vzdělávání pro život, orientaci v globálních 

problémech lidstva, o rozlišování osobní, občanské a profesní odpovědnosti za stav životního 

prostředí. 

Rozvojem klíčových kompetencí musí být žák schopen: 

• 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  

• přijímat hodnocení svých výsledků a způsobu jednání i ze strany jiných lidí, adekvátně 

na ně reagovat, přijímat radu a kritiku 

• přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly  

• mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru a povolání  

• osvojit si základní vědomosti a dovednosti potřebné pro rozvíjení vlastních 

podnikatelských aktivit 

F) Uplatnění průřezových témat 

Ve výuce cizího jazyka lze s úspěchem uplatnit všechna průřezová témata. Jde o komplexní 

záležitost. Občan v demokratické společnosti, svět práce, životní prostředí i komunikační 

a informační technologie – žáci se s těmito tématy během jazykové přípravy setkávají doslova 

na každém kroku. Konkrétní odkazy poskytují dále zpracované osnovy vyučovacího předmětu 

ruský jazyk. 

1. ročník, 2 h týdně, povinný 

1. tematický blok  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• odhaduje význam neznámých výrazů 

podle kontextu a způsobu tvoření 

• požádá o upřesnění nebo zopakování 

sdělené informace, pokud nezachytí 

přesně význam sdělení 

Přízvuk, rozlišování přízvučných a nepří-

zvučných slabik 

Azbuka, pořadí písmen azbuky 

Jednoduché situace: představování, pozdrav, 

loučení, telefonování, oficiální a neoficiální 

oslovení 

Číslovky v 1. p.  

Seznámení se slovníky na internetu 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Informační a komunikační technologie. Občan v demo-

kratické společnosti 

vzájemné přesahy: IKT (1. ročník): Práce s počítačem, Internet, (2. ročník): Internet, (3. 

ročník): Internet 
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2. tematický blok  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• odhaduje význam neznámých výrazů 

podle kontextu a způsobu tvoření 

• porozumí školním a pracovním po-

kynům 

Intonace tázacích, oznamovacích a zvolacích 

vět, pohyblivý přízvuk, funkce jotovaných 

písmen, nepřízvučné o, a 

Spojení číslovek 1, 2, 3, 4 …. 5,6… s počí-

taným předmětem 

Číslovky 30 – 90, 100 – 900 v 1. p. 

Skloňování osobních zájmen 

Časování sloves быть, звонить, учить, 

посмотреть 

Pokyny učitele, práce se slovníky na internetu 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Informační a komunikační technologie 

vzájemné přesahy: IKT (1. ročník): Práce s počítačem, Internet, (2. ročník): Internet, (3. 

ročník): Internet 
 

3. tematický blok  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• rozpozná význam obecných sdělení a 

hlášení 

• porozumí školním a pracovním po-

kynům 

• zapojí se do hovoru bez přípravy 

• požádá o upřesnění nebo zopakování 

sdělené informace, pokud nezachytí 

přesně význam sdělení 

• zaznamená vzkazy volajících 

Výslovnost де, те, не v přejatých slovech, 

intonace otázek  

Časování sloves работать, учиться, хотеть 

7. p. vybraných podstatných jmen 

Osobní zájmena v 1. – 3. p., přivlastňovací 

zájmena v 1. p. j. č. a mn. č.  

Konverzační situace s daným lexikálními, 

fonetickými a gramatickými jevy - např. tele-

fonický rozhovor 

Lexikální okruhy Наша семья. Профессия  

Slovní zásoba související s odborným profilem 

I. 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a svět práce, Občan v demokratické společnosti 

přesahy do: Mech (1.ročník): Stroje pro polní práce, Stavby v zemědělství  
 

4. tematický blok  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• čte s porozuměním věcně i jazykově 

přiměřené texty, orientuje se v textu 

Výslovnost tvrdého л a měkkého л 
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• zapojí se do hovoru bez přípravy 

• vyměňuje si informace, které jsou 

běžné při neformálních hovorech 

• uplatňuje různé techniky čtení textu 

I. a II. časování sloves typů читать, жить, 

говорить, учить 

Zvratná slovesa, slovesa se změnou 

kmenových souhlásek (typu писать, ходить), 

slovesa se skupinou –ова- -ева- 

Slovesné vazby играть на чем, играть во что 

Konverzační situace s daným lexikálními, 

fonetickými a gramatickými jevy 

Lexikální okruh Свободное время  

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce, Informační a 

komunikační technologie. Občan v demokratické společnosti 

vzájemné přesahy: TV (1. ročník): Pohybové hry, (2. ročník): Pohybové hry, Plavání a turis-

tika, (3. ročník): Pohybové hry, Turistika a sporty v přírodě 
 

2. ročník,  2 h týdně, povinný 

1. tematický blok  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• rozumí přiměřeným souvislým proje-

vům a diskusím rodilých mluvčích 

pronášeným ve standardním hovoro-

vém tempu 

• nalezne v promluvě hlavní myšlenky a 

důležité informace 

• porozumí školním a pracovním poky-

nům 

• při pohovorech, na které je připraven, 

klade vhodné otázky a reaguje na 

dotazy tazatele 

Časování sloves, skloňování podst. jmen, 

číslovek a zájmen – opakování 

Slovesné vazby интересоваться чем, увле-

каться чем 

Konverzační situace s daným lexikálními, 

fonetickými a gramatickými jevy 

Lexikální okruhy Знакомство. Чем я инте-

ресуюсь.  

Slovní zásoba související s odborným profilem 

II. 

 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce, Informační a 

komunikační technologie. Občan v demokratické společnosti 

vzájemné přesahy: Mech (1.ročník): Stroje pro polní práce, Stavby v zemědělství, TV (1. 

ročník): Pohybové hry, (2. ročník): Pohybové hry, Plavání a turistika, (3. ročník): Pohybové 

hry, Turistika a sporty v přírodě 
 

2. tematický blok  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• porozumí školním a pracovním poky-

nům 

Opakování fonetických jevů, výslovnost 

zakončení zvratných sloves, 

intonační modely – otázky a odpovědi 
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• přeloží text a používá slovníky včetně 

elektronických 

• ověří si i sdělí získané informace pí-

semně 

• má faktické znalosti především zá-

kladních geografických, demografic-

kých, hospodářských, politických, kul-

turních faktorech zemí dané jazykové 

oblasti včetně vybraných poznatků z 

oboru, a to v porovnání s reáliemi ma-

teřské země a jazyka 

Skloňování osobních zájmen 

Rozšiřování slovní zásoby 

Překlad odborného článku do češtiny – práce s 

rusko-českým slovníkem (na internetu) 

Slovní zásoba související s odborným pro-

filem III. 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce, Informační a 

komunikační technologie. Občan v demokratické společnosti 

vzájemné přesahy: IKT (1. ročník): Práce s počítačem, Internet, (2. ročník): Internet, (3. 

ročník): Internet, Mech (1.ročník): Stroje pro polní práce, Stavby v zemědělství 
 

3. tematický blok  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• rozumí přiměřeným souvislým pro-

jevům a diskusím rodilých mluvčích 

pronášeným ve standardním hovoro-

vém tempu 

• nalezne v promluvě hlavní a vedlejší 

myšlenky a důležité informace 

• čte s porozuměním věcně i jazykově 

přiměřené texty, orientuje se v textu 

• přeloží text a používá slovníky včetně 

elektronických 

• má faktické znalosti o kulturních 

faktorech zemí dané jazykové oblasti  

Řadové číslovky, vyjadřování data 

Konverzační situace – téma Divadlo 

Lexikální okruh Театр  

Ruské divadlo – Velké divadlo v Moskvě,  

A. P. Čechov 

 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a svět práce, Občan v demokratické společnosti 

vzájemný přesah: ČJL (1. ročník): Umění a literatura, Kultura 
 

4. tematický blok  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• rozumí přiměřeným souvislým proje-

vům a diskusím rodilých mluvčích 

pronášeným ve standardním hovoro-

vém tempu 

Fonetické jevy – výslovnost җ, ц, ш, ч, щ; 

pohyblivý přízvuk slovesa быть 

Minulý čas sloves 

Vykání 
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• nalezne v promluvě hlavní a vedlejší 

myšlenky a důležité informace 

• porozumí školním a pracovním poky-

nům 

 

Skloňování podstatných jmen typů магазин, 

портфель, школа, неделя… 

Lexikální okruh Школа 

Ruská literatura: A. S. Puškin, M. J. 

Lermontov  

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce, Informační a 

komunikační technologie. Občan v demokratické společnosti 

vzájemný přesah: ČJL (1. ročník): Umění a literatura, Kultura  
 

5. tematický blok  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• čte s porozuměním věcně i jazykově 

přiměřené texty, orientuje se v textu 

• přeloží text a používá slovníky včetně 

elektronických 

• při pohovorech, na které je připraven, 

klade vhodné otázky a reaguje na 

dotazy tazatele 

• ověří si i sdělí získané informace pí-

semně 

Fonetické jevy – předložková spojení из …от 

…, pohyblivý přízvuk sloves – např. искать, 

спросить, мочь… 

Časování sloves идти, взять, мочь, ехать, 

искать, спросить 

Konverzační situace s daným lexikálními, fo-

netickými a gramatickými jevy 

Lexikální okruhy Город, Магазины  

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce, Občan v 

demokratické společnosti 

vzájemný přesah: ON (1. ročník): Člověk v lidském společenství 
 

6. tematický blok  

Výsledky vzdělávání – žák:  učivo  

• nalezne v promluvě hlavní a vedlejší 

myšlenky a důležité informace 

• čte s porozuměním věcně i jazykově 

přiměřené texty, orientuje se v textu 

• přeloží text a používá slovníky včetně 

elektronických 

• při pohovorech, na které je připraven, 

klade vhodné otázky a reaguje na 

dotazy tazatele 

• ověří si i sdělí získané informace 

písemně 

• má faktické znalosti především zá-

kladních geografických, demografic-

kých, hospodářských, politických, kul-

turních faktorech zemí dané jazykové 

Fonetické jevy – pohyblivý přízvuk 

podstatných jmen, intonace souvětí 

Vazby s předložkami после, по 

Věty se spojkou потому, что 

Věty se slovy можно, нелзьзя 

Skloňování podst. jm. typu место, здание 

Nesklonná podstatná jména 

Slovní zásoba související s odborným profilem 

IV. 
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oblasti včetně vybraných poznatků z 

oboru, a to v porovnání s reáliemi 

mateřské země  

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce, Občan v de-

mokratické společnosti 

vzájemné přesahy: Mech (1.ročník): Stroje pro polní práce, Stavby v zemědělství, MV (2. 

ročník): Motorová vozidla 
 

 

3. ročník, 2 h týdně, povinný 

1. tematický blok  

Výsledky vzdělávání – žák:  učivo  

• čte s porozuměním věcně i jazykově 

přiměřené texty, orientuje se v textu 

• sdělí obsah, hlavní myšlenky či infor-

mace vyslechnuté nebo přečtené 

• vypráví jednoduché příběhy, zážitky, 

popíše své pocity 

• sdělí a zdůvodní svůj názor 

• pronese jednoduše zformulovaný 

monolog před publikem 

Zájmena какой, который. 

Slovesné vazby odlišné od češtiny: ждать 

кого, что (чего), понимать кого, что  

Výrazy потому что, поэтому. Vyjádření 

významů: je třeba, musí se, musím,  

mám, (ne)smí se, (ne)smím, je možno 

Konverzační situace s daným lexikálními, 

fonetickými a gramatickými jevy 

Slovní zásoba související s odborným pro-

filem V a odpovídající vybraná témata  

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce, Informační a 

komunikační technologie. Občan v demokratické společnosti 

vzájemné přesahy: Mech (1.ročník): Stroje pro polní práce, Stavby v zemědělství, MV (2. 

ročník): Motorová vozidla, CHZ (2. ročník): Chov skotu, (3. ročník): Chov prasat, Chov ovcí, 

Chov drůbeže, PR (2. ročník): Technologie pěstování obilnin, luskovin, olejnin, okopanin, 

pícnin, ovoce a zeleniny 
 

2. tematický blok  

Výsledky vzdělávání – žák:  učivo  

• sdělí a zdůvodní svůj názor 

• vyřeší většinu běžných denních situací, 

které se mohou odehrát v cizoja-

zyčném prostředí 

• přeformuluje a objasní pronesené 

sdělení a zprostředkuje informaci 

dalším lidem 

• vyplní jednoduchý neznámý formulář 

• má faktické znalosti především základ-

ních geografických, demografických, 

Komunikace o počasí během roku, vyjadřo-

vání časových údajů 

Datum a letopočet 

Hodiny 

Vyjádření přibližnosti 

Skloňování přídavných jmen podle vzoru 

летний 

Konverzační situace – turistická a cestova-

telská tematika 
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hospodářských, politických, kulturních 

faktorech zemí dané jazykové oblasti 

včetně vybraných poznatků z oboru, a 

to v porovnání s reáliemi mateřské 

země a jazyka 

Slovní zásoba pro téma Cestování a turistika  

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce, Informační a 

komunikační technologie. Občan v demokratické společnosti 

vzájemné přesahy: IKT (1. ročník): Práce s počítačem, Internet, (2. ročník): Internet, (3. 

ročník): Internet 
 

3. tematický blok  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• zaznamená písemně podstatné myšlen-

ky a informace z textu, zformuluje 

vlastní myšlenky a vytvoří text o udá-

lostech a zážitcích v podobě popisu, 

sdělení, vyprávění, dopisu a odpovědi 

na dopis 

• vyřeší většinu běžných denních situací, 

které se mohou odehrát v cizo-

jazyčném prostředí 

Vyjadřování zeměpisných a časových údajů 

Číslovky 100 - 1000, 1 000 000 

Slovesné vazby odlišné od češtiny: 

участвовать в чём, принимать участие в чём 

Časování slovesa давать a sloves odvozených 

Skloňování podstatných jmen podle vzoru 

тетрадь  

3. stupeň přídavných jmen (самый + 1. stu-

peň) 

Slovní zásoba související s odborným pro-

filem VI. 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce, Informační a 

komunikační technologie. Občan v demokratické společnosti 

vzájemné přesahy: Mech (1.ročník): Stroje pro polní práce, Stavby v zemědělství, MV (2. 

ročník): Motorová vozidla, CHZ (2. ročník): Chov skotu, (3. ročník): Chov prasat, Chov ovcí, 

Chov drůbeže, PR (2. ročník): Technologie pěstování obilnin, luskovin, olejnin, okopanin, 

pícnin, ovoce a zeleniny 
 

4. tematický blok  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• čte s porozuměním věcně i jazykově 

přiměřené texty, orientuje se v textu 

• sdělí obsah, hlavní myšlenky či infor-

mace vyslechnuté nebo přečtené 

• vypráví jednoduché příběhy, zážitky, 

popíše své pocity 

• přeformuluje a objasní pronesené sdě-

lení a zprostředkuje informaci dalším 

lidem 

Vyjadřování podmínky. Vazba благодарить 

кого за что 

Věty se slovy нужен, нужна, нужно, нужны 

Podmiňovací způsob. Použití ли, если, если 

бы 

Konverzační situace s daným lexikálními, 

fonetickými a gramatickými jevy 

Slovní zásoba pro téma Cestování, stravování, 

služby  
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komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce, Informační a 

komunikační technologie. Občan v demokratické společnosti 

vzájemný přesah: ON (1. ročník): Člověk v lidském společenství 
 

5. tematický blok  

Výsledky vzdělávání – žák:  učivo  

• sdělí a zdůvodní svůj názor 

• vyřeší většinu běžných denních situací, 

které se mohou odehrát v cizoja-

zyčném prostředí 

• má faktické znalosti především základ-

ních 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 

Tvoření rozkazovacího způsobu 

Spojka чтобы 

Slovesa есть, пить 

Konverzační situace s daným lexikálními, 

fonetickými a gramatickými jevy 

Slovní zásoba pro témata Restaurace, bufet, 

stolování, nakupování, služby - porovnání 

s ruskojazyčnými zeměmi 

Ruská federace a další ruskojazyčné země 

 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce, Informační a 

komunikační technologie. Občan v demokratické společnosti 

vzájemné přesahy: ON (1. ročník): Člověk v lidském společenství, IKT (1. ročník): Práce 

s počítačem, Internet, (2. ročník): Internet, (3. ročník): Internet 
 

6. tematický blok  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• vypráví jednoduché příběhy, zážitky, 

popíše své pocity 

• sdělí a zdůvodní svůj názor 

• pronese jednoduše zformulovaný mo-

nolog před publikem 

• zná základní společenské zvyklosti a 

sociokulturní specifika zemí daného 

jazyka ve srovnání se zvyklostmi 

v České republice 

Slovesné vazby odlišné od češtiny: 

вспоминать о ком, о чём, кого, что, радо-

ваться чему 

Neurčitá zájmena a příslovce s částicemi –

нибудь, -то 

Zájmena этот, тот 

2. stupeň přídavných jmen a některých 

příslovcí 

Slovní zásoba pro témata Životní styl, 

každodenní život, zdraví – porovnání s rusko-

jazyčnými zeměmi 

Vybraná témata související s odborným 

profilem studia – opakování a rozšiřování 

lexika 

komentář 
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pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce, Informační a 

komunikační technologie. Občan v demokratické společnosti 

vzájemné přesahy: ON (1. ročník): Člověk v lidském společenství, IKT (1. ročník): Práce 

s počítačem, Internet, (2. ročník): Internet, (3. ročník): Internet, Mech (1.ročník): Stroje pro 

polní práce, Stavby v zemědělství, MV (2. ročník): Motorová vozidla, CHZ (2. ročník): Chov 

skotu, (3. ročník): Chov prasat, Chov ovcí, Chov drůbeže, PR (2. ročník): Technologie 

pěstování obilnin, luskovin, olejnin, okopanin, pícnin, ovoce a zeleniny 
 

7. tematický blok  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• čte s porozuměním věcně i jazykově 

přiměřené texty, orientuje se v textu 

• sdělí obsah, hlavní myšlenky či infor-

mace vyslechnuté nebo přečtené 

• vypráví jednoduché příběhy, zážitky, 

popíše své pocity 

• sdělí a zdůvodní svůj názor 

• zaznamená písemně podstatné myšlen-

ky a informace z textu, zformuluje 

vlastní myšlenky a vytvoří text o udá-

lostech a zážitcích v podobě popisu, 

sdělení, vyprávění, dopisu a odpovědi 

na dopis 

• vyplní jednoduchý neznámý formulář 

Slovesné vazby odlišné od češtiny: 

переводить с чего на что, владеть, овладеть 

чем, обмениваться чем. Věty se spojkou 

чтобы. 

Časování sloves понять, сдать. Věty se slo-

vesem являться.  

Přechodníky (přítomný a minulý).  

Konverzační situace s daným lexikálními 

a gramatickými jevy 

Slovní zásoba pro téma Studium, práce a po-

volání 

Vybraná témata související s odborným pro-

filem studia – opakování a rozšiřování lexika 

 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce, Informační a 

komunikační technologie. Občan v demokratické společnosti 

vzájemné přesahy: ON (1. ročník): Člověk v lidském společenství, IKT (1. ročník): Práce 

s počítačem, Internet, (2. ročník): Internet, (3. ročník): Internet, Mech (1.ročník): Stroje pro 

polní práce, Stavby v zemědělství, MV (2. ročník): Motorová vozidla, CHZ (2. ročník): Chov 

skotu, (3. ročník): Chov prasat, Chov ovcí, Chov drůbeže, PR (2. ročník): Technologie 

pěstování obilnin, luskovin, olejnin, okopanin, pícnin, ovoce a zeleniny 
 

 

6. 2. Estetické vzdělávání 

6.2.1. Český jazyk a literatura 

1. Pojetí vyučovacího předmětu český jazyk a literatura 

 

A) Obecný cíl předmětu 

 

Obecným cílem estetického vzdělání je utváření kladného vztahu žáků k materiálním a 

duchovním hodnotám, naučit žáka snažit se přispívat k jejich tvorbě i ochraně. 
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Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci: 

• dovedli uplatňovat ve svém životním stylu estetická kritéria, 

• chápali umění jako specifickou výpověď o skutečnosti, 

• správně formulovali a vyjadřovali své názory, 

• přistupovali s tolerancí k estetickému cítění, vkusu a zájmu druhých lidí, 

• podporovali hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a měli k nim vytvořen 

pozitivní vztah, 

• získali přehled o kulturním dění, 

• začlenili nabídku kulturního vyžití do svých volnočasových aktivit (návštěva 

divadelních představení, návštěva výstav apod.), 

• četli hodnotnou literaturu, 

• uvědomovali si vliv prostředků masové komunikace na utváření kultury. 

 

B) Charakteristika učiva 

 

Estetické vzdělávání významně přispívá ke kultivaci člověka, vychovává žáky ke 

kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duchovního života. Má 

nadpředmětový charakter; při tvorbě školních vzdělávacích programů je proto třeba dbát na to, 

aby se prolínalo co největším počtem vyučovacích předmětů. Vytvořený systém kulturních 

hodnot pomáhá formovat postoje žáka a je obranou proti snadné manipulaci a intoleranci. 

Estetické vzdělávání se podílí rovněž na rozvoji sociálních kompetencí žáků. 

K dosažení tohoto cíle přispívá i jazykové vzdělávání v mateřském jazyce a naopak estetické 

vzdělávání prohlubuje znalosti jazykové a kultivuje jazykový projev žáků. 

Práce s uměleckým textem je na tomto stupni vzdělávání zaměřena především na výchovu 

k vědomému, kultivovanému čtenářství. Poznání textu slouží rovněž k vytváření rozmanitých 

komunikačních situací. 

Žáci jsou vedeni i k esteticky tvořivým aktivitám. 

 

C) Pojetí výuky 

 

Předmět český jazyk a literatura se vyučuje ve 1. a 2. ročníku. Prohlubuje a rozšiřuje vědo-

mosti a dovednosti získané na základní škole. 

 

 D) Hodnocení výsledků žáků 

 

Žáci jsou hodnoceni na základě jejich hloubky porozumění poznatkům, schopnosti je aplikovat 

při práci s textem, schopnosti kritického myšlení, dovednosti práce s texty, samostatnosti 

úsudku a dovednosti výstižně formulovat myšlenky, argumentovat a diskutovat. Hodnocení 

bude probíhat prostřednictvím ústního i písemného projevu. Zároveň je hodnocena aktivita 

žáků v hodinách i zájem o danou problematiku prostřednictvím referátu, projektu. 

Žáci jsou také vedeni k objektivnímu sebehodnocení i hodnocení znalostí a schopností svých 

spolužáků. 

Podklady pro hodnocení a klasifikaci žáků se získávají během celého klasifikačního období 

ústním zkoušením, písemnými pracemi, testy, kontrolními prověrkami a sledováním práce žáků 

v jednotlivých vyučovacích jednotkách. Hodnocení a klasifikace jsou v souladu s kla-

sifikačním řádem. 

 

E) Přínos předmětu k rozvoji klíčových a odborných kompetencí 
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Kompetence k učení: 

 

• žák má pozitivní vztah k učení a vzdělávání 

• ovládá různé techniky učení, umí si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky 

• uplatňuje různé způsoby práce s textem, umí efektivně vyhledávat a zpracovávat 

informace; je čtenářsky gramotný 

• s porozuměním poslouchá mluvené projevy, pořizuje si poznámky 

• využívá ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí 

 

Kompetence k řešení problémů: 

 

• žák porozumí zadání úkolu nebo určí jádro problému, získá informace potřebné k ře-

šení problému 

• navrhne způsob řešení a zdůvodní jej, vyhodnotí a ověří správnost zvoleného postupu a 

dosažené výsledky 

• volí prostředky a způsoby vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívá zkušeností 

a vědomostí nabytých dříve 

• spolupracuje při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení) 

 

Komunikativní kompetence: 

 

• žák se vyjadřuje přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech 

mluvených i psaných a vhodně se prezentuje 

• účastní se aktivně diskuzí, formuluje a obhajuje své názory a postoje 

• vyjadřuje se a vystupuje v souladu se zásadami kultury projevu a chování 

 

Personální a sociální kompetence: 

 

• žák posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, odhaduje důsledky svého jednání 

a chování 

• reaguje adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných 

lidí, přijímá radu i kritiku 

• ověřuje si získané poznatky, kriticky zvažuje názory, postoje a jednání jiných lidí 

• má odpovědný vztah ke svému zdraví, pečuje o svůj fyzický i duševní rozvoj, je si 

vědom důsledků nezdravého životního stylu a závislostí 

• přijímá a odpovědně plní svěřené úkoly 

• přispívá k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním 

konfliktům, nepodléhá předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým 

 

Občanské kompetence a kulturní povědomí: 

 

• žák jedná odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve 

veřejném zájmu 

• dodržuje zákony, respektuje práva a osobnost druhých lidí, vystupuje proti 

nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci 

• jedná v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování 

• uvědomuje si vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupuje s aktivní 

tolerancí k identitě druhých 

• zajímá se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě 
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• uznává hodnotu života, uvědomuje si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost 

při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních 

• uznává tradice a hodnoty svého národa, chápe jeho minulost i současnost v evropském 

a světovém kontextu 

• podporuje hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a má k nim vytvořen 

pozitivní vztah 

 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám: 

 

• žák má odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání; 

uvědomuje si význam celoživotního učení a je připraven přizpůsobovat se měnícím se 

pracovním podmínkám 

• má přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; cílevědomě a zod-

povědně rozhoduje o své budoucí profesní a vzdělávací dráze 

• zná obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků 

• rozumí podstatě a principům podnikání, má představu o právních, ekonomických, 

administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání; dokáže 

vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí 

 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s in-

formacemi: 

 

• žák pracuje s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních 

technologií 

• pracuje s běžným základním a aplikačním programovým vybavením 

• získává informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě 

Internet. 

 

F) Uplatnění průřezových témat 

 

Do výuky budou dle možností také zařazována průřezová témata: občan v demokratické 

společnosti, člověk a životní prostředí, člověk a svět práce, informační a komunikační 

technologie. Žáci se učí aktivně vést diskuzi, formulovat a obhajovat své názory a postoje, učí 

se využívat různých zdrojů informací včetně použití informačních a komunikačních 

technologií. 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci získali nebo si rozvinuli tyto obecné kompetence:  

využívat svých společenskovědních vědomostí a dovedností v praktickém životě: 

• ve styku s jinými lidmi a různými institucemi, při řešení praktických otázek svého 

politického i filozoficko-etického rozhodování, hodnocení a jednání, při řešení svých 

problémů právního a sociálního charakteru; 

• získávat a kriticky hodnotit informace z různých zdrojů – z verbálních textů (tj. 

tvořených slovy), z ikonických textů (obrazy, fotografie, schémata, mapy) a kom-

binovaných textů (např. film); 

• formulovat věcně, pojmově a formálně správně své názory na sociální, politické, 

ekonomické a etické otázky, náležitě je podložit argumenty, debatovat o nich s part-

nery. 

 

Společenskovědní vzdělávání usiluje o formování a posilování těchto pozitivních citů, postojů, 

preferencí a hodnot: 
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• jednat odpovědně a přijímat odpovědnost za své rozhodnutí a jednání; žít čestně; 

• cítit potřebu občanské aktivity, vážit si demokracie a svobody, usilovat o její zachování 

a zdokonalování; preferovat demokratické hodnoty a přístupy před nedemokratickými, 

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; 

• kriticky posuzovat skutečnost kolem sebe, přemýšlet o ní, tvořit si vlastní úsudek, 

nenechat sebou manipulovat; 

• uznávat, že základní hodnotou je život, a proto je třeba si života vážit a chránit jej; 

• na základě vlastní identity ctít identitu jiných lidí, považovat je za stejně hodnotné jako 

sebe sama – tedy oprostit se ve vztahu k jiným lidem od předsudků a předsudečného 

jednání, intolerance, rasismu, etnické, náboženské a jiné nesná-šenlivosti; 

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

• vážit si hodnot lidské práce, jednat hospodárně, neničit hodnoty, ale pečovat o ně, snažit 

se zanechat po sobě něco pozitivního pro vlastní blízké lidi i širší komunitu; 

• chtít si klást v životě praktické otázky etického charakteru a hledat na ně v diskuzi s ji-

nými lidmi i se sebou samým odpovědi. 

 

1. ročník, 1 h týdně, povinný 

 

Umění a literatura 

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• pozná rozdíly mezi jednotlivými 

uměními, rozumí odborným pojmům, 

zná vědy, které napomáhají při studiu 

umění 

• zná jednotlivé literární žánry a rozdíly 

mezi nimi, jednotlivá díla umí do 

daných žánrů zařadit 

- druhy umění a pojmy s nimi spojené 

- literární pojmy a žánry 

• orientuje se v kulturním a historickém 

vývoji starověkých zemí, pozná 

nejstarší písma na světě, chápe, že 

antika tvoří základ evropské 

vzdělanosti 

• orientuje se ve středověkém umění, 

chápe zásadní vliv křesťanství na 

evropskou kulturu, má přehled o zá-

kladním textu křesťanství – Bibli 

• zná architektonické památky 

středověké Prahy, vyhledá je 

• chápe zásadní dopad učení Jana Husa 

na dění v českých zemích, rozumí 

zásadním myšlenkám jeho učení, zná 

jeho vliv na český pravopis 

• chápe příčiny husitských válek a ná-

sledné rozdělení věřících v českých 

zemích, zná procesy, ke kterým v lite-

ratuře došlo 

- ústní slovesnost, mýtus, mytologie 

- Bible, vliv židovské kultury 

- vliv řecké kultury na evropskou vzdělanost 

- středověké umění 

- období reformace 

- renesanční umění 

- J. A. Komenský 

- národní obrození 

- romantismus 

- realismus 
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• orientuje se v kulturním a historickém 

vývoji v evropských zemích, umí 

charakterizovat hlavní rysy jednotli-

vých uměleckých směrů a specifické 

rysy českého umění 

• chápe širší historické souvislosti, zná 

největší renesanční osobnosti 

• umí shrnout nejdůležitější myšlenky J. 

A. Komenského 

• chápe význam národního obrození 

• zná základní rysy romantismu a rea-

lismu 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce, Informační a 

komunikační technologie, Občan v demokratické společnosti 

vzájemné přesahy: ON (1. ročník): Člověk v lidském společenství, NJ (3. ročník): 7. tematický 

blok, RJ (2. ročník): 3. tematický blok, RJ (2. ročník): 4. tematický blok 

 

Práce s literárním textem 

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• zhodnotí význam jednotlivého autora i 

díla pro dobu, v níž tvořil 

• vyjádří vlastní prožitky z daných 

uměleckých děl 

- četba a interpretace literárních textů 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce, Občan v de-

mokratické společnosti 

vzájemné přesahy: ČJL (1. ročník): Umění a literatura, ČJL (2. ročník): Umění a literatura 
 

 

2.ročník, 1 h týdně, povinný 

 

Umění a literatura 

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• orientuje se v historických událostech 

20. století a chápe jejich dopad na vě-

du, umění a literaturu, rozumí termí-

nům z politologie 

• dokáže vysvětlit vliv 1. světové války, 

umí charakterizovat období první 

republiky a srovnat ho se situací za 

okupace 

• chápe postavení Židů za války 

• chápe dopad poválečných politických 

událostí na kulturu a literaturu 

- odraz 1. světové války v literatuře a umění 

- osobnosti mezi dvěma válkami 

- situace v českém umění v době okupace 

- holocaust 

- rozvrstvení české poválečné literatury 

- moderní žánry v literatuře (sci-fi, fantasy,   

  anti-utopie, literatura hororová, detektivní a  

  dobrodružná) 
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• orientuje se v moderních literárních 

žánrech a zná zásadní autory těchto 

žánrů 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce, Informační a 

komunikační technologie, Občan v demokratické společnosti 

vzájemné přesahy: ON (1. ročník): Člověk v lidském společenství, ON (2. ročník): Člověk 

jako občan, ON (3. ročník): Česká republika, Evropa a svět 
 

 

Kultura 

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• orientuje se v nabídce kulturních 

institucí 

• porovná typické znaky kultur hlavních 

národností na našem území 

• popíše vhodné společenské chování v 

dané situaci 

- kulturní instituce v ČR a regionu 

- kultura národností na našem území 

- společenská kultura, společenská výchova,  

  kulturní bydlení, lidové umění 

- ochrana využívání kulturních hodnot 

- funkce reklamy a propagačních prostředků a  

  její vliv na životní styl 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce, Informační a 

komunikační technologie, Občan v demokratické společnosti 

vzájemné přesahy: ON (1. ročník): Člověk v lidském společenství, ON (2. ročník): Člověk 

jako občan, ON (3. ročník): Česká republika, Evropa a svět, ČJL (1. ročník): Umění a 

literatura, ČJL (2. ročník): Umění a literatura, IKT (1. ročník): Internet, IKT (2. ročník): 

Internet, IKT (3. ročník): Internet, IKT (1. ročník): Práce s počítačem, IKT (2. ročník): Práce 

s počítačem 
 

 

Práce s literárním textem 

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• zhodnotí význam jednotlivého autora i 

díla pro dobu, v níž tvořil 

• vyjádří vlastní prožitky z daných 

uměleckých děl 

- četba a interpretace literárních textů 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce, Občan v de-

mokratické společnosti 

vzájemné přesahy: ČJL (1. ročník): Umění a literatura, ČJL (2. ročník): Umění a literatura  
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6.3. Společenskovědní vzdělávání 

6.3.1 Občanská nauka 

1. Pojetí vyučovacího předmětu občanská nauka 

A) Obecný cíl předmětu 

Obecným cílem společenskovědního vzdělávání je připravit žáky na aktivní a odpovědný život 

v demokratické společnosti. Společenskovědní vzdělávání směřuje k pozitivnímu ovlivňování 

hodnotové orientace žáků, aby byli slušnými lidmi a odpovědnými občany svého 

demokratického státu, aby jednali uvážlivě nejen pro vlastní prospěch, ale též pro veřejný 

zájem. Kultivuje jejich historické vědomí, a tím je učí hlouběji rozumět jejich současnosti, učí 

je uvědomovat si vlastní identitu, kriticky myslet, nenechat sebou manipulovat a co nejvíce 

porozumět světu, v němž žijí. 

 

B) Charakteristika učiva 

Učivo předmětu obsahuje tyto tematické okruhy: 

1. člověk jako občan v demokratickém státě 

2. člověk a právo 

3. člověk v lidském společenství, světová náboženství 

4. Česká republika, Evropa a světová společenství 

5. člověk a hospodářství 

 

Učivo je tedy výběrem prvků ze sociologie, politologie, státoprávní teorie, práva, etiky. Nejde 

o úvod do studia těchto disciplín, ale o vybudování poznatkového a dovednostního zázemí žáků 

tak, aby dokázali řešit své soukromé i občanské problémy. 

C) Pojetí výuky 

Výuka občanské nauky má být pro žáky zajímavá a má je pozitivně motivovat. Ve výuce je 

nutné vést žáky k vyjádření svých názorů a postojů. Veškeré poznatky a dovednosti tedy 

směřují k využití v praktickém životě žáků. Kromě výuky ve třídě je zařazeno i exkurzní 

vyučování. 

 

D) Hodnocení výsledků žáků 

 

Podklady pro hodnocení a klasifikaci žáků se získávají během celého klasifikačního období 

ústním zkoušením, písemnými pracemi, testy, kontrolními prověrkami a sledováním práce žáků 

v jednotlivých vyučovacích jednotkách. Zvláště se hodnotí hloubka, porozumění společenským 

otázkám, schopnost kritického myšlení a diskutování o společenskovědní a etické problematice. 

Hodnocení a klasifikace jsou v souladu s klasifikačním řádem. 

 

E) Přínos předmětu k rozvoji klíčových a odborných kompetencí 

Kompetence k učení: 

 

• žák má pozitivní vztah k učení a vzdělávání 

• ovládá různé techniky učení, umí si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky 
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• uplatňuje různé způsoby práce s textem, umí efektivně vyhledávat a zpracovávat 

informace; je čtenářsky gramotný 

• s porozuměním poslouchá mluvené projevy, pořizuje si poznámky 

• využívá ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí 

 

Kompetence k řešení problémů: 

 

• žák porozumí zadání úkolu nebo určí jádro problému, získá informace potřebné 

k řešení problému 

• navrhne způsob řešení a zdůvodní jej, vyhodnotí a ověří správnost zvoleného postupu 

a dosažené výsledky 

• volí prostředky a způsoby vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívá zkušeností 

a vědomostí nabytých dříve 

• spolupracuje při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení) 

 

Komunikativní kompetence: 

 

• žák se vyjadřuje přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech 

mluvených i psaných a vhodně se prezentuje 

• účastní se aktivně diskuzí, formuluje a obhajuje své názory a postoje 

• vyjadřuje se a vystupuje v souladu se zásadami kultury projevu a chování 

 

Personální a sociální kompetence: 

 

• žák posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, odhaduje důsledky svého jednání 

a chování 

• reaguje adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných 

lidí, přijímá radu i kritiku 

• ověřuje si získané poznatky, kriticky zvažuje názory, postoje a jednání jiných lidí 

• má odpovědný vztah ke svému zdraví, pečuje o svůj fyzický i duševní rozvoj, je si 

vědom důsledků nezdravého životního stylu a závislostí 

• přijímá a odpovědně plní svěřené úkoly 

• přispívá k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním 

konfliktům, nepodléhá předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým 

Občanské kompetence a kulturní povědomí: 

• žák jedná odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve 

veřejném zájmu 

• dodržuje zákony, respektuje práva a osobnost druhých lidí, vystupuje proti 

nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci 

• jedná v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování 

• uvědomuje si vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupuje s aktivní 

tolerancí k identitě druhých 

• zajímá se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě 

• uznává hodnotu života, uvědomuje si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost 

při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních 

• uznává tradice a hodnoty svého národa, chápe jeho minulost i současnost v evropském 

a světovém kontextu 
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• podporuje hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a má k nim vytvořen 

pozitivní vztah 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám: 

• žák má odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání; 

uvědomuje si význam celoživotního učení a je připraven přizpůsobovat se měnícím se 

pracovním podmínkám 

• má přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; cílevědomě a 

zodpovědně rozhoduje o své budoucí profesní a vzdělávací dráze 

• zná obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků 

• rozumí podstatě a principům podnikání, má představu o právních, ekonomických, 

administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání; dokáže 

vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí 

 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat 

 s informacemi: 

 

• žák pracuje s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních 

technologií 

• pracuje s běžným základním a aplikačním programovým vybavením 

• získává informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě 

Internet. 

F) Uplatnění průřezových témat 

Do výuky občanské nauky budou dle možností také zařazována průřezová témata: občan 

v demokratické společnosti, člověk a životní prostředí, člověk a svět práce, informační a 

komunikační technologie. Žáci se učí aktivně vést diskuzi, formulovat a obhajovat své názory 

a postoje, učí se využívat různých zdrojů informací včetně použití informačních a 

komunikačních technologií. 

 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci získali nebo si rozvinuli tyto obecné kompetence: 

 

• využívat svých společenskovědních vědomostí a dovedností v praktickém životě: 

• ve styku s jinými lidmi a různými institucemi, při řešení praktických otázek svého 

politického i filozoficko-etického rozhodování, hodnocení a jednání, při řešení svých 

problémů právního a sociálního charakteru; 

• získávat a kriticky hodnotit informace z různých zdrojů – z verbálních textů (tj. 

tvořených slovy), z ikonických textů (obrazy, fotografie, schémata, mapy) a kom-

binovaných textů (např. film); 

• formulovat věcně, pojmově a formálně správně své názory na sociální, politické, 

praktické ekonomické a etické otázky, náležitě je podložit argumenty, debatovat o nich 

s partnery. 

 

Společenskovědní vzdělávání usiluje o formování a posilování těchto pozitivních citů, postojů, 

preferencí a hodnot: 

 

• jednat odpovědně a přijímat odpovědnost za své rozhodnutí a jednání; žít čestně; 
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• cítit potřebu občanské aktivity, vážit si demokracie a svobody, usilovat o její 

zachování a zdokonalování; preferovat demokratické hodnoty a přístupy před 

nedemokratickými; i když má demokracie své stinné stránky (korupce, kriminalita), 

jednat v souladu s humanitou a vlastenectvím, s demokratickými občanskými 

ctnostmi, respektovat lidská práva, chápat meze lidské svobody a tolerance, jednat 

odpovědně a solidárně; 

• kriticky posuzovat skutečnost kolem sebe, přemýšlet o ní, tvořit si vlastní úsudek, 

nenechat sebou manipulovat; 

• uznávat, že základní hodnotou je život, a proto je třeba si života vážit a chránit jej; 

• na základě vlastní identity ctít identitu jiných lidí, považovat je za stejně hodnotné 

jako sebe sama – tedy oprostit se ve vztahu k jiným lidem od předsudků a 

předsudečného jednání, intolerance, rasismu, etnické, náboženské a jiné 

nesnášenlivosti; 

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

• vážit si hodnot lidské práce, jednat hospodárně, neničit hodnoty, ale pečovat o ně, 

snažit se zanechat po sobě něco pozitivního pro vlastní blízké lidi i širší komunitu; 

• chtít si klást v životě praktické otázky etického charakteru a hledat na ně v diskuzi 

s jinými lidmi i se sebou samým odpovědi. 

 

1. ročník, 1 h týdně, povinný 

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 

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 



 61 

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) 

 
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 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce, Občan v 

demokratické společnosti 

vzájemné přesahy: AJ (3. ročník): 4. tematický blok, NJ (3. ročník): 4. tematický blok, NJ 

(3. ročník): 6. tematický blok, NJ (3. ročník): 7. tematický blok, BiE (1. ročník): Základy 

biologie, Ekologie, Člověk a životní prostředí, Matm (3. ročník): Práce s daty, TV (1. 

ročník): Péče o zdraví, ČJL (1. ročník): Umění a literatura, ČJL (2. ročník): Umění a 

literatura 
 

 

2. ročník, 1 h týdně, povinný 

 

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; 

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 
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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 

-multikulturní soužití 
-občanská společnost, vlastenectví a národní 
tradice 
 
Svobodný přístup k informacím 
-média 
-manipulování zpravodajstvím, komentáři a 
reklamou 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce, Informační a 

komunikační technologie, Občan v demokratické společnosti 

vzájemné přesahy: NJ (1. ročník): 1. tematický blok, RJ (1. ročník): 1. tematický blok, ČJL 

(1. ročník): Umění a literatura, ČJL (2. ročník): Umění a literatura, IKT (1. ročník): Internet, 

IKT (2. ročník): Internet, IKT (3. ročník): Internet, IKT (1. ročník): Práce s počítačem, IKT 

(2. ročník): Práce s počítačem, BiE (1. ročník): Základy biologie, Ekologie, Člověk a životní 

prostředí, TV (1. ročník): Péče o zdraví 
 

 

3. ročník, 1 h týdně, povinný 

 

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 

Člověk a právo 
 
-právo, právní stát, spravedlnost 
-právní řád, právní vztahy 
-soustava soudů ČR 
-trestní řízení 
-právnická povolání 
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● dovede vyhledat poučení a pomoc v 
pracovněprávních záležitostech 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce, Informační a 

komunikační technologie, Občan v demokratické společnosti 

vzájemné přesahy: ČJL (1. ročník): Umění a literatura, ČJL (2. ročník): Umění a literatura, 

IKT (1. ročník): Internet, IKT (2. ročník): Internet, IKT (3. ročník): Internet, IKT (1. 

ročník): Práce s počítačem, IKT (2. ročník): Práce s počítačem, BiE (1. ročník): Základy 

biologie, Ekologie, Člověk a životní prostředí, TV (1. ročník): Péče o zdraví 
 

 

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 

komentář 

pokrytí průřezových témat:  Člověk a svět práce, Informační a komunikační technologie, 

Občan v demokratické společnosti 

přesahy do: EkP (3. ročník): Základy tržní ekonomiky, EkP (3. ročník): Podnikání, 

podnika-tel, EkP (3. ročník):  Podnik, majetek podniku a hospodaření podniku, EkP (3. 

ročník):  Pe-níze, mzdy, daně, pojistné,  Matm (3. ročník): Práce s daty, ČJL (1. ročník): 

Umění a litera-tura, ČJL (2. ročník): Umění a literatura, IKT (1. ročník): Internet, IKT (2. 
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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 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce, Informační a 

komunikační technologie, Občan v demokratické společnosti 

vzájemné přesahy: ČJL (2. ročník): Umění a literatura, AJ (3. ročník): 4. tematický blok, NJ 

(3. ročník): 4. tematický blok, NJ (3. ročník): 6. tematický blok, NJ (3. ročník): 7. tematický 

blok, BiE (1. ročník): Základy biologie, Ekologie, Člověk a životní prostředí 
 

6.4. Přírodovědné vzdělávání 

6.4.1. Biologie a ekologie   

1. Pojetí vyučovacího předmětu chemie 

A) Obecný cíl předmětu 

Předmět biologie a ekologie patří do všeobecně vzdělávacího povinného základu oboru Farmář. 

Cílem je poskytnout žákům základní soubor poznatků o živých organismech a jejich vztazích 

k okolnímu prostředí. Důraz je kladen i na uplatnění těchto poznatků v praktickém životě. Na 

základě výuky biologie si student utváří kladný vztah k přírodě a životnímu prostředí. Má u 

žáků rozvíjet logické myšlení, představivost a schopnost aplikace dovedností a vědomostí do 

jiných předmětů, odborné praxe a běžného života. Předmět rozvíjí i obecnější dovednosti žáků 

ročník): Internet, IKT (3. ročník): Internet, IKT (1. ročník): Práce s počítačem, IKT(2. 

ročník): Práce s počítačem 
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jako je schopnost řešit problémy, aplikovat biologické znalosti v jiných oborech, používat při 

získávání dalších přírodovědných informací ICT, pracovat žáky v týmu a komunikovat i 

diskutovat o problémech, rozvíjí umění správné argumentace a estetického vnímání přírody na 

věcně biologickém podkladu. 

B) Charakteristika učiva 

Předmět biologie a ekologie je tvořen třemi okruhy. První část se zaměřuje na biologické 

vzdělání.  Žák se zde seznámí s teoriemi vzniku života na Zemi a se základními formami života 

od nebuněčných až po mnohobuněčné organismy. Blíže se bude zabývat stavbou a fun-gováním 

lidského těla a také základními genetickými principy. Druhá část se věnuje ekologii, tedy 

vztahům mezi organismy a jejich životním prostředím. Žák se seznámí se základními 

ekologickými pojmy a pravidly, bude se věnovat koloběhům látek v živé i neživé přírodě, naučí 

se rozeznávat různé typy krajin a posoudit jejich potenciál pro nejvhodnější využívání. Hlavním 

cílem třetí části je vybudovat v žácích pozitivní vztah ke svému životnímu prostředí a ukázat 

jim, že i oni mohou přispět k jeho zlepšení. K tomu ale potřebují základní teoretické znalosti o 

negativních dopadech lidské činnosti na živou i neživou přírodu a o možnostech minimalizace 

těchto dopadů. Žáci se seznámí s využíváním obnovitelných i neobnovitelných přírodních 

zdrojů, odpadovým hospodářstvím, teorií trvale udržitelného rozvoje.  Při probírání globálních 

problémů budou žáci diskutovat o možnostech jejich řešení.  

C) Pojetí výuky 

Metody a formy výuky jsou voleny tak, aby odpovídaly cílům daného tematického celku, 

možnostem školy a okolí. Ve výuce budou využívány různé názorné modely a pomůcky, které 

usnadní pochopení probírané látky. Mimo teoretické výuky se žáci zúčastní i praktického 

pozorování přírodnin v biologické laboratoři, v botanické zahradě školy i ve volné přírodě. Při 

praktických cvičeních budou žáci zpracovávat zadané téma ve skupinách, aby měli možnost 

osvojit práci v týmu.  

D) Hodnocení výsledků žáků 

Žáci jsou hodnoceni v souladu s klasifikačním řádem školy, jenž je součástí školního řádu. 

Základem hodnocení budou pravidelné písemné testy a ústní zkoušení, na které je kladen velký 

důraz. V celkovém hodnocení se projeví i žákův aktivní přístup a jeho schopnost a ochota 

spolupráce při skupinových pracích.  

E) Přínos předmětu k rozvoji klíčových a odborných kompetencí 

Kompetence k učení : 

• žák má pozitivní vztah k učení a vzdělávání 

• ovládá různé techniky učení, umí si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky 

• uplatňuje různé způsoby práce s textem, umí efektivně vyhledávat a zpracovávat 

informace 

• s porozuměním poslouchá mluvené projevy, pořizuje si poznámky 

• využívá ke svému učení různé informační zdroje, písemně zaznamenává podstatné 

myšlenky či údaje z textů a projevů jiných lidí, aktivně vyhledává informace z 

různých zdrojů 



 66 

• hledá odpovědi na otázky související s příčinami a průběhem různých přírodních 

procesů 

Kompetence k řešení problémů : 

• žák řeší problémy každodenního života, vyhodnocuje nejvhodnějšího způsobu řešení 

• při řešení úkolů spolupracuje se spolužáky, pracuje v týmu, podává vlastní návrhy, 

nezaujatě zvažuje návrhy druhých 

• hodnotí různé způsoby řešení problému z hlediska jejich správnosti a efektivity 

• předchází možným problémům ve škole i v běžném životě 

Komunikativní kompetence 

• žák formuluje své myšlenky srozumitelně, v logickém sledu, přehledně a jazykově 

správně 

• aktivně diskutuje - formuluje a obhajuje své názory a postoje, ale současně respektuje 

názory druhých 

• prezentuje výsledky své práce spolužákům i jiným osobám, adekvátně reaguje na 

hodnocení vystupování a způsob jednání ze strany jiných lidí, přijímá radu i kritiku 

Personální a sociální kompetence 

• žák posuzuje reálně své možnosti, odhaduje důsledky svého chování a jednání 

• přijímá a odpovědně plní svěřené úkoly 

• pracuje v týmu a nachází v něm uplatnění 

• uznává hodnotu života, uvědomuje si odpovědnost za vlastní život, pečuje o svůj 

fyzický a duševní rozvoj, je si vědom důsledků nezdravého životního stylu a závislosti 

Občanské kompetence a kulturní povědomí 

• jedná odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném, 

dodržuje zákony a další legislativu 

• zdůvodňuje význam životního prostředí pro člověka a jedná v duchu udržitelného 

rozvoje 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 

• žák má odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání  

• uvědomuje si význam celoživotního učení a je připraven přizpůsobovat se měnícím se 

pracovním podmínkám 

• získává návyky k systematické práci, kterou uplatní v budoucím profesním životě 

Matematické kompetence 

• žák využívá matematických znalostí při zpracování dat z měření a experimentů 

• využívá různé formy grafického znázornění 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s in-

formacemi 
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• žák zpracovává výsledky z měření a experimentů za pomoci PC 

• využívá PC pro svou učební činnost 

• získává informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě 

Internet 

Přínos výuky biologie k rozvoji odborných kompetencí 

• žák aplikuje přírodovědné postupy při řešení technických problémů, zdůvodňuje a ob-

hajuje vlastní řešení 

• zdůvodňuje nutnost vytvoření a respektování zásad bezpečné práce a zdraví 

• rozpoznává možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví ve škole i při běžných 

činnostech 

• seznamuje se s konkrétními postupy poskytování první pomoci a v případě potřeby 

tyto postupy s rozmyslem aplikuje 

• uvažuje při plánování a posuzování své činnosti nejen nad možnými benefity, ale také 

posuzuje vliv této činnosti na životní prostředí 

• nakládá ekonomicky a s ohledem na životní prostředí s materiály, energiemi, odpady, 

vodou a s jinými surovinami 

F) Uplatnění průřezových témat 

Průřezová témata Člověk a životní prostředí a Člověk a svět práce vytvářejí prostor pro neustálé 

zdůrazňování maximální ohleduplnosti k životnímu prostředí. Velký důraz je kladen na 

efektivní využívání surovin, na hospodárnost a ekonomické myšlení. Výuka směruje žáky nejen 

k získávání nových informací, vědomostí a dovedností, ale i ke snaze o aplikace nových 

poznatků do výrobní činnosti. Snaha však vždy koresponduje se zásadami BHP a ochrany 

zdraví. 

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. 

Environmentální vzdělávání a výchova poskytuje žákům znalosti a dovednosti potřebné pro 

pochopení principu udržitelnosti, podněcuje aktivní přístup k jeho aplikaci v každodenním 

životě 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 
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• 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 přímo z přírody 

i 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 

1. ročník, 2 h týdně, povinný 

Základy biologie  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• charakterizuje názory na vznik a vývoj 

života na Zemi 

• vyjádří vlastními slovy základní vlast-

nosti 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 uve-

de principy zdravého životního stylu 

• uvede příklady bakteriálních, virových 

a jiných onemocnění a možnosti pre-

vence 

- vznik a vývoj života na Zemi 

- vlastnosti živých soustav 

- typy buněk 

- rozmanitost organismů a jejich   

   charakteristika 

- dědičnost a proměnlivost 

- biologie člověka 

- zdraví a nemoc  

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí 

přesahy do: Chem (1. ročník):Biochemie, PR (1., 2. ročník): Základy ochrany rostlin, PR 

(3.ročník): Technologie pěstování obilnin, luskovin, olejnin, okopanin, pícnin, ovoce a zele-

niny, CHZ (1. ročník): Anatomie a fyziologie hospodářských zvířat, Obecná zootechnika, 

CHZ (2. ročník): Výživa a krmení hospodářských zvířat, chov skotu, CHZ (3.ročník): Chov 

prasat, Chov ovcí, Chov drůbeže 

přesahy z: Chem  (1. ročník): Biochemie, PR (1., 2.ročník): Základy ochrany rostlin, PR 

(3.ročník): Technologie pěstování obilnin, luskovin, olejnin, okopanin, pícnin, ovoce a zele-

niny, CHZ (1. ročník): Anatomie a fyziologie hospodářských zvířat, Obecná zootechnika, 

CHZ (2. ročník): Výživa a krmení hospodářských zvířat, chov skotu, CHZ (3.ročník): Chov 

prasat, Chov ovcí, Chov drůbeže 
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Ekologie  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• vysvětlí základní ekologické pojmy 

• charakterizuje abiotické (sluneční 

záření, atmosféra, pedosféra, hydro-

sféra) a biotické faktory prostředí 

(poulace, společenstva, ekosystémy) 

• charakterizuje základní vztahy mezi 

organismy ve společenstvu 

• uvede příklad potravního řetězce 

• popíše podstatu koloběhu látek v pří-

rodě z hlediska látkového a energie-

tického 

• charakterizuje různé typy krajin a její 

využívání člověkem 

- základní ekologické pojmy 

- ekologické faktory prostředí 

- potravní řetězce 

- koloběh látek v přírodě a tok energie 

- typy krajin 

 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce 

vzájemné přesahy: Chem (1. ročník): Biochemie, PR(1. ročník): Povětrnostní, klimatické a 

půdní činitelé, Výživa rostlin a hnojení, PR(2., 3. ročník): Technologie pěstování obilnin, 

luskovin, olejnin, okopanin, pícnin, ovoce a zeleniny 

Člověk a životní prostředí  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• popíše historii vzájemného ovlivňo-

vání člověka a přírody 

• hodnotí vliv různých činností člověka 

na jednotlivé složky životního prostře-

dí 

• charakterizuje působení životního 

prostředí na člověka a jeho zdraví 

• charakterizuje přírodní zdroje surovin a 

energie z hlediska jejich obnovi-

telnosti, 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, ekono-

- vzájemné vztahy mezi člověkem a  

  životním prostředím 

 

- dopady činností člověka na životní    

   prostředí 

 

- přírodní zdroje energie a surovin 

  odpady 

 

- globální problémy 

 

- ochrana přírody a krajiny 

 

- nástroje společnosti na ochranu životního     

  prostředí 

 

- zásady udržitelného rozvoje 

 

- odpovědnost jedince za ochranu přírody a   

  životního prostředí 
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mických, technologických a sociálních 

přístupů k ochraně životního prostředí 

• zdůvodní odpovědnost každého jedin-

ce za ochranu přírody, krajiny a život-

ního prostředína konkrétním příkladu 

z občanského života a odborné praxe 

• navrhne řešení vybraného environmen-

tálního problému 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce, Občan v 

demokratické společnosti 

vzájemné přesahy: Chem (1. ročník): Anorganická chemie, Organická chemie, Biochemie, 

Analytická chemie, OVPR (3.ročník): Pracovní operace při pěstování plodin – polní práce, 

Práce v lesních porostech, PR (1. ročník): Výživa rostlin a hnojení, PR (2. ročník): Základy 

ochrany rostlin, PR (2., 3.ročník): Technologie pěstování obilnin, luskovin, olejnin, 

okopanin, pícnin, ovoce a zeleniny, CHZ (2. ročník): Chov skotu, ON (1. ročník):Člověk 

v lidském společenství, ON (2. ročník): Člověk jako občan 

6.4.2. Chemie 

1. Pojetí vyučovacího předmětu chemie 

A) Obecný cíl předmětu 

Předmět chemie spadá do všeobecně vzdělávacího povinného základu oboru Farmář. Cílem je 

poskytnout žákům základní soubor poznatků o stavbě hmoty, o chemických jevech, 

zákonitostech a vztazích mezi nimi. Má u žáků rozvíjet logické myšlení, představivost a 

schopnost aplikace dovedností a vědomostí do jiných předmětů, odborné praxe a běžného 

života. 

B) Charakteristika učiva 

Předmět chemie je tvořen několika oblastmi. Oblast obecné a anorganické chemie žáky seznámí 

se stavbou atomu, hmoty a látek, s chemickými reakcemi a jejich správným zaznamenáváním 

pomocí vyčíslených chemických rovnic, představí jim nejdůležitější prvky a sloučeniny, 

vysvětlí jejich význam a použití. Žáci si uvědomí nezbytnost správného hospodaření z pohledu 

vyčerpatelnosti zdrojů a následně ochrany životního prostředí. Žáci získají vědomosti o 

správném používání chemické terminologie. V oblasti analytické chemie se žáci seznámí se 

základními analytickými postupy a metodami, s významem provádění analýz a využíváním 

získaných výsledků v běžném životě. Prakticky si osvojí používání zařízení a vybavení 

chemické laboratoře. Zorientují se v základních chemických postupech. Oblast organické 

chemie seznamuje žáky s organickými sloučeninami, jejíchž kostru tvoří čtyřvazný uhlík. 

Pomocí chemických schémat ukáže žákům průběh jednoduchých organických reakcí. Oblast 

biochemie nastíní žákům nezbytnost organických látek pro život. Žáci si uvědomí význam 

cukrů, tuků, bílkovin, vitamínů, enzymů a dalších důležitých látek pro zdraví a pro život. Celým 

předmětem chemie se jako podtext prolíná vštěpování ochrany životního prostředí, správné 

nakládání s fosilními i recentními zdroji surovin a ochrana zdraví. 

C) Pojetí výuky 
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Předmět chemie se vyučuje v 1. ročníku. Je rozdělen do pěti oblastí: obecná chemie, 

anorganická chemie, organická chemie, biochemie a analytická chemie. Součástí teoretické 

výuky v prvním ročníku je praktické cvičení, které se koná v chemické laboratoři. Žáci si 

prakticky formou jednoduchých pokusů upevní poznatky získané v teoretické výuce. Žákům 

jsou předkládány příklady a situace z praktického života. Snahou je ukázat žákům nutnost 

ochrany životního prostředí a zdraví. 

D) Hodnocení výsledků žáků 

Hodnocení žáků spočívá v posouzení pravidelných písemných projevů, jsou to testy, písemné 

práce, které korespondují s probíraným učivem. Velký důraz je kladen na ústní projev. 

E) Přínos předmětu k rozvoji klíčových a odborných kompetencí 

V rámci výuky jsou rozvíjeny kompetence řešit problémy a problémové situace při řešení 

chemických úloh. Žáci jsou směrováni k vytváření příkladů podobných modelovým. Snahou je 

aplikace získaných vědomostí a dovedností do praktických životních situací. Předmět chemie 

se základnou pro další předměty, jsou to např. biologie, rostlinná produkce (hnojení rostlin, 

složení půdy) a další předměty. Žák je veden k rozvíjení matematických kompetencí při 

reálných výpočtech, k používání tabulek, grafů, odborné literatury. Dochází k rozvoji i díky 

informačním zdrojům, kterými jsou např. internet. Žáci si mají vštípit odpovědný vztah 

k životnímu prostředí, k hospodárnému využívání nerostného bohatství a především si 

uvědomit, jak svým konáním a rozhodováním eliminovat negativní dopady chemie a 

chemického průmyslu na zdraví člověka a celé přírody. 

Kompetence k učení: 

• žák využívá všech stylů učení, které mu nejlépe vyhovují, a v návaznosti na ně plánuje, 

organizuje a vyhodnocuje své učební povinnosti  

• využívá k učení různé informační zdroje, písemně zaznamenává podstatné myšlenky 

• či údaje z textů a projevů jiných lidí, aktivně vyhledává informace z různých zdrojů 

• hledá odpovědi na otázky související s průběhem a příčinami různých přírodních 

procesů, zamýšlí se nad volbou optimálního způsobu řešení vzniklých situací 

• při řešení úkolů spolupracuje se spolužáky, pracuje v týmu, podněcuje práci v týmu 

vlastními návrhy, nezaujatě zvažuje návrhy druhých 

• hodnotí různé způsoby řešení problému z hlediska jejich správnosti a efektivity 

• předchází různým problémům ve škole i v běžném životě 

 

Kompetence k řešení problémů: 

 

• žák porozumí zadání úkolu nebo určí jádro problému, získá informace potřebné k řešení 

problému, navrhne způsob řešení a zdůvodní jej, vyhodnotí a ověří správnost zvoleného 

postupu a dosažené výsledky 

• uplatňuje při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace 

• volí prostředky a způsoby vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívá zkušeností 

a vědomostí nabytých dříve 

• spolupracuje při řešení problémů s jinými lidmi 

 

Komunikativní kompetence: 
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• žák formuluje své myšlenky srozumitelně, v logickém sledu, přehledně a jazykově 

správně 

• aktivně diskutuje  

• formuluje a obhajuje své názory a postoje, ale současně respektuje názory druhých 

• prezentuje výsledky své práce spolužákům i jiným osobám, adekvátně reaguje na 

hodnocení vystupování a způsob jednání ze strany jiných lidí, přijímá radu i kritiku 

 

Personální a sociální kompetence: 

 

• žák posuzuje reálně své možnosti, odhaduje důsledky svého chování a jednání 

• přijímá a odpovědně plní svěřené úkoly 

• pracuje v týmu a nachází v něm uplatnění 

• uznává hodnoty života, uvědomuje si odpovědnost za vlastní život, pečuje o svůj 

fyzický i duševní rozvoj, je si vědom důsledků nezdravého životního stylu a nežá-

doucích závislostí 

 

Občanské kompetence a kulturní povědomí: 

 

• jedná odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném, 

dodržuje zákony a legislativu 

• zdůvodňuje význam životního prostředí pro člověka a jedná v duchu udržitelného 

rozvoje 

 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám: 

 

• získává návyky k systematické práci, kterou uplatní v budoucím profesním životě 

 

Matematické kompetence: 

 

• žák využívá matematického aparátu při zpracování dat z měření a experimentů 

• využívá různé formy grafického znázornění 

 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat 

s informacemi: 

 

• žák zpracovává výsledky z měření a experimentů za pomocí PC 

• využívá PC pro svou učební činnost 

 

Přínos výuky chemie k rozvoji odborných kompetencí: 

 

• žák aplikuje přírodovědné postupy při řešení technických problémů, zdůvodňuje a ob-

hajuje vlastní řešení 

• zdůvodňuje nutnost vytvoření a respektování zásad bezpečné práce a zdraví 

• rozpoznává možnost nebezpečí úrazu, ohrožení zdraví ve škole i při běžných činnos-

tech 

• seznamuje se s konkrétními postupy poskytování první pomoci a v případě potřeby 

tyto postupy s rozmyslem aplikuje poznatků do výrobní činnosti, snaha však vždy 

koresponduje se zásadami BHP a ochrany zdraví. 
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F) Uplatnění průřezových témat 

 

Výuka vytvářejí prostor pro neustálé zdůrazňování maximální ohleduplnosti k životnímu 

prostředí. Velký důraz je kladen na efektivní využívání surovin, na hospodárnost a eko-nomické 

myšlení. Výuka směruje žáky nejen k získávání nových informací, vědomostí a do-vedností, 

ale i ke snaze o aplikace nových poznatků do výrobní činnosti. Snaha však vždy koresponduje 

se zásadami BHP a ochrany životního prostředí. Dle možností budou do výuky zařazována také 

průřezová témata, jejichž prostřednictvím je možno pozitivně ovlivňovat hodnotovou orientaci 

žáků a jejich morální postoje, učit je občanskému soužití, vést je k od-povědnosti za další vývoj 

společnosti, za stav životního prostředí i kulturního dědictví. (Občan v demokratické 

společnosti, člověk a životní prostředí, člověk a svět práce, informační a komunikační 

technologie.)  

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. 

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 ze 

základních směrů rozvoje lidských zdrojů. Environmentální vzdělávání a výchova poskytuje 

žákům znalosti k žádanému uplatnění na trhu práce v budoucím životě.  

1. ročník, 2 h týdně, povinný 

Obecná chemie  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• dokáže porovnat fyzikální a chemické 

vlastnosti různých látek 

• popíše stavbu atomu 

• vysvětlí vznik chemické vazby 

• orientuje se v názvech, značkách 

• pracuje se vzorci vybraných  

chemických prvků a sloučenin 

• popíše charakteristické vlastnosti ne-

kovů, kovů a jejich umístění  

v periodické soustavě prvků 

- chemické látky a jejich vlastnosti 

- částicové složení látek, atom, molekula 

- chemická vazba 

- chemické prvky, sloučeniny 

- chemická symbolika 

- periodická soustava prvků 

- směsi a roztoky 
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• popíše základní metody oddělování 

složek ze směsí a jejich využití v praxi 

• vyjádří složení roztoku a připraví  

roztok požadovaného složení 

• vysvětlí podstatu chemických reakcí 

chemickou rovnicí 

• provádí jednoduché chemické výpočty, 

které lze využít v odborné praxi 

 

- chemické reakce 

- chemické rovnice 

- výpočty v chemii  

 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce, Informační a 

komunikační technologie, Občan v demokratické společnosti 

vzájemné přesahy: BiE (1. ročník): Vznik a vývoj života na Zemi, potravní řetězce, oběh 

látek  

v přírodě, dopady činností člověka na životní prostředí, přírodní zdroje energie a surovin, 

odpady, globální problémy, PR (2. ročník): Výživa rostlin a hnojení 

Anorganická chemie  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• vysvětlí vlastnosti anorganických látek 

• tvoří chemické vzorce a názvy vybra-

ných anorganických sloučenin 

• charakterizuje vybrané prvky a anorga-

nické sloučeniny 

• zhodnotí využití vybraných prvků a 

anorganických sloučenin v odborné 

praxi a v běžném životě 

• posoudí vybrané prvky a anorganické 

sloučeniny z hlediska vlivu na zdraví a 

životní prostředí 

 

- anorganické látky 

- oxidy 

- kyseliny 

- hydroxidy 

- soli 

- názvosloví anorganických sloučenin 

- vybrané prvky a anorganické sloučeniny 

  v běžném životě a v odborné praxi 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce, Informační a 

komunikační technologie, Občan v demokratické společnosti 

vzájemný přesah: PR (2. ročník): Výživa rostlin a hnojení 

Organická chemie  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• charakterizuje atom uhlíku 

• charakterizuje základní skupiny uhlo-

vodíků a jejich vybrané deriváty 

• tvoří jednoduché chemické vzorce a 

názvy organických sloučenin 

• uvede významné zástupce  

- vlastnosti atomu uhlíku 

- základ názvosloví organických sloučenin 

- uhlovodíky 

- deriváty uhlovodíků 

- organické sloučeniny v běžném životě 
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jednoduchých organických sloučenin a 

zhodnotí jejich využití v odborné praxi 

a v běžném životě 

• posoudí organické látky z hlediska vli-

vu na zdraví a životní prostředí 

 

   a odborné praxi 

 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce, Informační a 

komunikační technologie, Občan v demokratické společnosti 

přesahy do: BiE (1. ročník): Vznik a vývoj života na Zemi, potravní řetězce, oběh látek v pří-

rodě, dopady činností člověka na životní prostředí, přírodní zdroje energie a surovin, odpady, 

globální problémy, CHZ (2. ročník): Výživa a krmení hospodářských zvířat, PR (2. ročník): 

Výživa rostlin a hnojení  

Biochemie  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• charakterizuje biogenní prvky a jejich 

sloučeniny 

• charakterizuje nejdůležitější přírodní 

látky popíše vybrané biochemické děje 

 

- chemické složení živých organismů 

- přírodní látky  

- bílkoviny 

- sacharidy 

- lipidy 

- nukleové kyseliny 

- biokatalyzátory 

- plasty 

- biochemické děje 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce, Informační a 

komunikační technologie, Občan v demokratické společnosti 

vzájemné přesahy: BiE (1. ročník): Vznik a vývoj života na Zemi, potravní řetězce, oběh 

látek  

v přírodě, dopady činností člověka na životní prostředí, přírodní zdroje energie a surovin, 

odpady, globální problémy, CHZ (2. ročník): Výživa a krmení hospodářských zvířat 

PR (2. ročník): Výživa rostlin a hnojení  

Analytická chemie  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• aplikuje poznatky z obecné a  

anorganické chemie při analýze 

• aplikuje poznatky z organické chemie 

při analýze 

• zná základní metody oddělování složek 

ze směsí a jejich využití v praxi 

• orientuje se v přípravě jednoduchých 

roztoků 

- význam, způsoby a využití analýz 

- základní metody analýzy 

- příprava roztoků 

  

komentář 
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pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce, Informační a 

komunikační technologie, Občan v demokratické společnosti 

vzájemný přesah: BiE (1. ročník): Přírodní zdroje energie a surovin, odpady 

6.5. Matematické vzdělávání 

6.5.1. Matematika 

Matematické vzdělávání navazuje na učivo a výsledky vzdělávání stanovené v RVP pro 

základní vzdělávání. V odborném školství má matematické vzdělávání kromě funkce 

všeobecně vzdělávací ještě funkci průpravnou pro odbornou složku vzdělávání. 

Obecným cílem matematického vzdělávání je výchova přemýšlivého člověka, který bude umět 

používat matematiku v různých životních situacích (v odborné složce vzdělávání, v dalším 

studiu, v osobním životě, budoucím zaměstnání, volném čase apod.). 

Matematické vzdělávání se zaměřuje především na metody řešení úloh, zejména ve vztahu k 

oboru vzdělání. 

V oborech vzdělání se zvýšenými nároky na matematické vzdělávání rozšíří škola ve svém 

školním vzdělávacím programu matematické vzdělávání v souladu s potřebami oboru. 

Uvedené výsledky a učivo prezentují v odborném školství základ matematického vzdělávání 

pro daný stupeň vzdělání. 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli: 

▪ aplikovat matematické poznatky a postupy v odborné složce vzdělávání; 

▪ využívat matematické poznatky a metody řešení v praktickém životě a v dalším 

vzdělávání; 

▪ matematizovat jednoduché reálné situace, užívat matematický model a vyhodnotit 

výsledek řešení vzhledem k realitě; 

▪ zkoumat a řešit problémy; 

▪ účelně využít digitální technologie a zdroje informací při řešení matematických úloh; 

▪ číst s porozuměním matematický text, kriticky vyhodnotit informace získané z různých 

zdrojů. 

V afektivní oblasti směřuje matematické vzdělávání k tomu, aby žáci získali: 

▪ pozitivní postoj k matematickému vzdělávání; 

▪ motivaci k celoživotnímu vzdělávání; 

▪ důvěru ve vlastní schopnosti, systematičnost a preciznost při práci. 

1. ročník,  1h  týdně, povinný 

Operace s čísly                                                                         

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• provádí aritmetické operace v R; 

• porovnává reálná čísla, určí vztahy mezi 

reálnými čísly; 

• používá různé zápisy reálného čísla; 

• určí řád reálného čísla; 

• zaokrouhlí reálné číslo;  

• znázorní reálné číslo na číselné ose; 

 číselný obor R 

 aritmetické operace v číselných oborech R 

 intervaly jako číselné množiny 

 operace s číselnými  množinami 

(sjednocení, průnik) 

 různé zápisy reálného čísla 

 užití procentového počtu  
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• zapíše a znázorní interval; 

• provádí, znázorní a zapíše operace 

s intervaly (sjednocení, průnik); 

• určí druhou a třetí mocninu a odmocninu 

čísla pomocí kalkulátoru; 

• řeší praktické úlohy z oboru vzdělávání za 

použití trojčlenky a  procentového počtu; 

• provádí početní výkony s mocninami  

s celočíselným mocnitelem; 

• orientuje se v základních pojmech 

finanční matematiky: změny cen zboží, 

směna peněz, úrok, úročení, spoření, 

úvěry, splátky úvěrů; 

• provádí výpočty jednoduchých finančních 

záležitostí: změny cen zboží, směna 

peněz, úrok; 

• při řešení úloh účelně využívá digitální 

technologie a zdroje informací; 

 mocniny s celočíselným mocnitelem 

 odmocniny 

 základy finanční matematiky 

 slovní úlohy 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce, Informační a 

komunikační technologie, Občan v demokratické společnosti 

přesahy do: IKT (1. ročník): Práce s počítačem, IKT (1. ročník): Hardware, software, Matm 

( 2. ročník): Mnohočleny a lomené výrazy, EkP  ( 3. ročník): Mzdy, EkP (3. ročník): 

Daňová soustava, EkP (3. ročník): Pojišťovnictví 
 

přesahy z: Matm (2. ročník): Výrazy, Matm ( 3. ročník): Práce s daty 

2. ročník,  2 h  týdně, povinný 

Číselné a algebraické výrazy                                                                        

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• provádí operace s číselnými výrazy; 

• určí definiční obor lomeného výrazu; 

• provádí operace s mnohočleny (sčítání, 

odčítání, násobení) a výrazy; 

• rozloží mnohočlen na součin a užívá vztahy 

pro druhou mocninu dvojčlenu a rozdíl 

druhých mocnin; 

• modeluje jednoduché reálné situace užitím 

výrazů, zejména ve vztahu k danému oboru 

vzdělávání; 

• na základě zadaných vzorců určí: výsledné 

částky při spoření, splátky úvěrů; 

 číselné výrazy 

 mnohočleny 

 lomené výrazy 

 algebraické výrazy 

 definiční obor lomeného výrazu 

 slovní úlohy 
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• interpretuje výrazy, zejména ve vztahu 

k danému oboru vzdělávání; 

• při řešení úloh účelně využívá digitální 

technologie a zdroje informací; 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce, Informační a 

komunikační technologie, Občan v demokratické společnosti 

přesahy do: NJ (1. ročník): Řečové dovednosti, Chem (1. ročník): Obecná chemie, Chem (1. 

ročník): Anorganická chemie, Chem (1. ročník): Organická chemie, Chem (1. ročník): 

Biochemie, Matm (1. ročník): Operace s reálnými čísly, IKT (1. ročník): Práce s počítačem, 

IKT (1. ročník): Textový editor, Word, OVM (1. ročník): Řezání kovů, OVM (1. ročník): 

Závity 
 

přesahy z: Matm (1. ročník): Operace s reálnými čísly 

 

Planimetrie                                                                         

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

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

odchylka dvou přímek, vzdálenost bodu od 

přímky, vzdálenost dvou rovnoběžek, 

úsečka a její délka; 

• sestrojí trojúhelník, různé druhy rov-

noběžníků a lichoběžníků;  

• řeší praktické úlohy s využitím trigono-

metrie pravoúhlého trojúhelníku a Pytha-

gorovy věty; 

• graficky rozdělí úsečku v daném poměru; 

• graficky změní velikost úsečky v daném 

poměru; 

• určí různé druhy rovnoběžníků a 

lichoběžník a z daných prvků určí jejich 

obvod a obsah; 

• určí obvod a obsah kruhu; 

• určí vzájemnou polohu přímky a kružnice; 

• určí obvod a obsah složených rovinných 

útvarů; 

• užívá jednotky délky a obsahu, provádí 

převody jednotek délky a obsahu; 

• při řešení úloh účelně využívá digitální 

technologie a zdroje informací; 

 planimetrické pojmy 

 polohové vztahy rovinných útvarů  

 metrické vlastnosti rovinných útvarů 

 trojúhelníky 

 kružnice, kruh a jejich části 

 rovinné útvary – konvexní a nekonvexní 

 mnohoúhelníky, pravidelné mnohoúhelníky 

 složené útvary 

 komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a svět práce, Informační a  komunikační technologie 
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přesahy do: Matm (3. ročník): Výpočet objemů a povrchů těles, OVM ( 1. ročník): Řezání 

závitů, OVM (1. ročník): Plošné měření a rýsování 
 

přesahy z: Matm (3. ročník): Výpočet objemů a povrchů těles 

 

Goniometrie a trigonometrie                                                                         

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• užívá pojmy úhel a jeho velikost; 

• vyjádří poměr stran v pravoúhlém 

trojúhelníku jako funkci sin α, cos α tg α;  

• určí hodnoty sin α, cos α, tg α pro 0°<α<90° 

pomocí kalkulátoru; 

• řeší praktické úlohy s využitím 

trigonometrie pravoúhlého trojúhelníku; 

• při řešení úloh účelně využívá digitální 

technologie a zdroje informací; 

 goniometrické funkce sin α, cos α, tg α 

 v intervalu 0°<α<90° 

 trigonometrie pravoúhlého trojúhelníku 

 slovní úlohy 

 komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a svět práce, Informační a  komunikační technologie 

přesahy do: Matm (3. ročník): Výpočet objemů a povrchů těles, OVM ( 1. ročník): Řezání 

závitů, OVM (1. ročník): Plošné měření a rýsování 
 

přesahy z: Matm (3. ročník): Výpočet objemů a povrchů těles 

  

Řešení rovnic a nerovnic                                                                        

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• řeší lineární rovnice o jedné neznámé 

v množině R; 

• řeší v R soustavy lineárních rovnic; 

• řeší v R lineární nerovnice o jedné neznámé 

a jejich soustavy; 

• vyjádří neznámou ze vzorce; 

• užije řešení rovnic, nerovnic a jejich soustav 

k řešení reálných úloh; 

• při řešení úloh účelně využívá digitální 

technologie a zdroje informací; 

 lineární rovnice a nerovnice s jednou 

neznámou 

 soustavy lineárních rovnic a nerovnic 

 rovnice s neznámou ve jmenovateli 

 úpravy rovnic 

 vyjádření neznámé ze vzorce 

 slovní úlohy 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce, Informační a 

komunikační technologie, Občan v demokratické společnosti 

přesahy do: Matm (3. ročník) : Funkce, Matm (3. ročník): Práce s daty, IKT ( 2. ročník): 

Tabulkový procesor, Excel 
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přesahy z: Matm (1. ročník) : Operace s reálnými čísly 

 

Pravděpodobnost v praktických úlohách                                                                       

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• užívá pojmy: náhodný pokus, výsledek 

náhodného pokusu, náhodný jev, opačný 

jev, nemožný jev, jistý jev; 

• určí pravděpodobnost náhodného jevu 

jednotlivých případech 

• při řešení úloh účelně využívá digitální 

technologie a zdroje informací 

 náhodný pokus, výsledek náhodného 

pokusu 

 náhodný jev, opačný jev, nemožný jev, 

jistý jev 

 výpočet pravděpodobnosti náhodného jevu 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce, Informační a 

komunikační technologie, Občan v demokratické společnosti 

 
 

 

 

3. ročník, 1h týdně, povinný 

Funkce                                                                         

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• dle funkčního předpisu sestaví tabulku a 

sestrojí graf funkce; 

• umí určit ze zápisu i z grafu, kdy funkce 

roste nebo klesá, je konstantní; 

• rozlišuje jednotlivé druhy funkcí, určí jejich 

definiční obor a obor hodnot; 

• určí průsečíky grafu a funkce s osami 

souřadnic; 

• v úlohách přiřadí předpis funkce k grafu a 

naopak; 

• řeší reálné problémy s použitím uvedených 

funkcí zejména ve vztahu k danému oboru 

vzdělávání;  

• při řešení úloh účelně využívá digitální 

technologie a zdroje informací; 

 pojem funkce, definiční obor a obor hodnot 

funkce, graf funkce 

 vlastnosti funkce 

 druhy funkcí: přímá a nepřímá úměrnost, 

lineární funkce, kvadratická funkce 

 slovní úlohy 

komentář 
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pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce, Informační a    

komunikační technologie, Občan v demokratické společnosti 

přesahy do: Matm (3. ročník): Práce s daty, IKT ( 2. ročník): Tabulkový procesor, Excel 
 

přesahy z: Matm (3. ročník)  Práce s daty 

 

Stereometrie                                                                         

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• určí vzájemnou polohu bodů a přímek, bodů  

a roviny, dvou rovin; 

• určuje vzdálenost bodů, přímek a rovin; 

• určuje odchylku dvou přímek, přímky a 

roviny, dvou rovin; 

• charakterizuje tělesa: kolmý jehlan a kužel, 

koule a její části; 

• určí povrch a objem tělesa včetně složeného 

tělesa s využitím funkčních vztahů a 

trigonometrie; 

• využívá sítě těles při výpočtu povrchu a 

objemu tělesa; 

• aplikuje poznatky o tělesech v praktických 

úlohách, zejména ve vztahu k danému 

oboru vzdělávání; 

• užívá a převádí jednotky objemu; 

• při řešení úloh účelně využívá digitální 

technologie a zdroje informací; 

 polohové vztahy prostorových útvarů 

 metrické vlastnosti prostorových tvarů 

 tělesa a jejich sítě 

 složená tělesa 

 výpočet povrchu a objemu těles, složených 

těles 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Informační a komunikační                                                    

technologie, Občan v demokratické společnosti 

vzájemný přesah: Matm (2. ročník ) : Planimetrie 
 

 

 

 

Práce s daty v praktických úlohách                                                                          

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• užívá pojmy: statistický soubor, znak, 

četnost, relativní četnost a aritmetický 

průměr; 

• porovnává soubory dat; 

 statistický soubor a jeho charakteristika 

 četnost a relativní četnost znaku 

 aritmetický průměr 

 statistická data v grafech a tabulkách 
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• interpretuje údaje vyjádřené v diagramech, 

grafech, tabulkách; 

• určí aritmetický průměr; 

• určí četnost  a relativní četnost znaku;   

• čte, vyhodnotí a sestaví tabulky, diagramy a 

grafy se statistickými údaji; 

• při řešení úloh účelně využívá digitální 

technologie a zdroje informací; 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce, Informační a 

komunikační technologie 

přesahy do: Matm (1. ročník): Operace s reálnými čísly, Matm (2. ročník): Soustava lineár-

ních rovni, Matm (2. ročník): Lineární nerovnice, Matm (3. ročník): Funkce 
 

6.6. Vzdělávání pro zdraví 

6.6.1. Tělesná výchova 

1. Pojetí vyučovacího předmětu  

A) Obecný cíl předmětu 

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 od-povědnému 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 roz-voj 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 si-tuacích 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 
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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; 

− 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. Tělesná výchova bude realizována ve vyučovacím předmětu, 

sportovních kurzech, dnech (zařazeno např. plavání, bruslení, hry, turistika) a ji-ných 

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.  

B) Charakteristika učiva 

V tělesné výchově se usiluje zejména o výchovu a vzdělávání pro celoživotní provádění 

pohybových aktivit a rozvoj pozitivních vlastností osobnosti. Žáci jsou vedeni k pravidelnému 

provádění pohybových činností, ke kvalitě v pohybovém učení, jsou jim vytvářeny podmínky 

k prožívání pohybu a sportovního výkonu, ke kompenzování negativních vlivů způsobu života 

a ke spolupráci při společných činnostech. Nezanedbatelné je dodržování zásad bezpečnosti a 

prevence úrazů při pohybových aktivitách. 

V tělesné výchově se rozvíjejí jak pohybově nadaní, tak zdravotně oslabení žáci. 

Žáci jsou postupně seznamováni se všemi hlavními sportovními aktivitami, atletika, 

gymnastika, plavání, košíková, volejbal, florbal, kondiční cvičení, aerobic, úpoly, kopaná. 

V každé disciplíně se postupně naučí a získají základní dovednosti charakteristické pro daný 

sport. Ve vyšších ročnících tyto dovednosti rozšiřují a zdokonalují. Konečnou fází je osvojení 

herních systémů a samotné hry. 

C) Pojetí výuky 

Tělesná výchova je povinná pro všechny dívky i chlapce s výjimkou krátkodobých nebo 

dlouhodobých zdravotních úlev nebo omezení (navrhovaných a sledovaných lékařem) ve shodě 

ze zdravotním stavem žáka. Učitel sám vybírá učivo dle materiálních možností školy, 

klimatických podmínek a konkrétních podmínek školy. Přihlíží k aktuálnímu zdravotnímu 

stavu žáků, bere ohled na aktuální stav společnosti a také zájmy žáků. 

Předmět se vyučuje ve všech ročnících, v případě učebního oboru Farmář s jednohodinovou 

týdenní dotací. Třídy jsou rozděleny na dvě skupiny, většinou na chlapce a dívky, je jim také 

přizpůsobena výuka. V prvních ročnících si žáci osvojují základní pohybové dovednosti v 

příslušném sportu, přijdou do styku i se samotnou hrou. Osvojují si také zdravotní tělesnou 

výchovu, základy bezpečnosti při různých pohybových aktivitách. Ve vyšších ročnících 

dochází ke zdokonalování základních pohybových dovedností, dále k jejich rozšiřování a 

zdokonalování. Žáci si také osvojují základní herní systémy, pravidla her a dalších sportů. 

Převažuje zde skupinová výuka, kde je využívána vlastní činnost studentů. 

D) Hodnocení výsledků žáků 
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U žáků se hodnotí hlavně získané pohybové dovednosti v příslušném sportu, jejich stupeň 

osvojení a kvalita. Ve sportovních hrách se dále hodnotí jejich herní projev. Kromě pohybových 

dovedností se u žáků hodnotí i jejich fyzická zdatnost formou různých testů. Při hodnocení se 

využívá i zapojení žáků do dalších pohybových aktivit (sportovních her, reprezentace školy a 

dalších kroužků zaměřených na pohyb a sportovní vyžití). Klasifikace je chápána jako součást 

výchovného působení a vytváření vztahu k pohybové aktivitě žáků a sportu jako celoživotní 

potřebě. Žák je hodnocen za svůj výkon, za zvládnutí konkrétního dílčího úkolu, za zájem žáka 

o tělesnou výchovu a sport, za aktivitu a vztah k pohybu,za snahu prakticky využívat osvojené 

pohybové činnosti v denním režimu. 

 

E) Přínos předmětu k rozvoji klíčových a odborných kompetencí. 

 

Kompetence k učení: 

• žák ovládá různé techniky učení, umí si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky 

• žák umí sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení 

výsledků svého učení ze strany jiných lidí 

• žák zaujímá pozitivní vztah k učení i pohybovým dovednostem a rozvoji pohybových 

schopností 

 

Kompetence k řešení problémů: 

 

• žák porozumí zadání úkolu nebo určí jádro problému, získá informace potřebné k řešení 

problému, navrhne způsob řešení a zdůvodní jej, vyhodnotí a ověří správnost zvoleného 

postupu a dosažené výsledky 

• uplatňuje při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace 

• volí prostředky a způsoby vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívá zkušeností 

a vědomostí nabytých dříve 

• spolupracuje při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení) 

• žák umí volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) 

vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých 

dříve 

 

Komunikativní kompetence 

 

• žák se vyjadřuje a vystupuje přiměřeně v souladu se zásadami kultury projevu a cho-

vání 

• dosáhne jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní uplatnění dle potřeb a charakteru 

příslušné odborné kvalifikace 

• žák je sou schopen vhodně se vyjadřovat k probraným komunikačním situacím, je 

schopen vyjádřit svůj názor. 

 

Personální a sociální kompetence 

• žák posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, odhaduje důsledky svého jednání 

a chování v různých situacích 

• pracuje v týmu a podílí se na realizaci společných pracovních a jiných činností 

• přijímá a odpovědně plní svěřené úkoly 

• žák má odpovědný vztah ke svému zdraví, pečuje o svůj fyzický i duševní rozvoj, je si 

vědom důsledků nezdravého životního stylu a závislostí 

• dokáže správně hodnotit své osobní dispozice 



 85 

• uznává autoritu nadřízených, umí pracovat v týmu, respektuje ostatní v kolektivu 

• přispívá k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním 

konfliktům, nepodléhá předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým  

• reaguje adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných 

lidí, přijímat radu i kritiku 

• stanovuje si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní 

orientace a životních podmínek 

 

Občanské kompetence a kulturní povědomí 

• žák jedná odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve ve-

řejném zájmu 

• uznává tradice a hodnoty svého národa, chápe jeho minulost i současnost v evropském 

a světovém kontextu 

• podporuje hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a má k nim vytvořen 

pozitivní vztah 

• jedná v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívá k 

uplatňování hodnot demokracie, dodržuje zákony, respektuje právo a osobnost 

druhých lidí, 

• vystupuje proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci 

• uznává hodnotu života, uvědomuje si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost 

při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních 

 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 

• žák má odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání; 

uvědomuje si význam celoživotního učení a je připraven přizpůsobovat se měnícím se 

pracovním podmínkám 

• žák odhadne možnosti svého dalšího vzdělávání a pracovního uplatnění 

 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat 

s informacemi 

• žák pracuje s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních 

technologií 

• pracuje s běžným základním a aplikačním programovým vybavením 

• získává informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě 

Internet 

• žák uplatňuje nové technologie pro získávání informací, využívá ke svému učení různé 

informační zdroje a zkušenosti svých i jiných osob 

F) Uplatnění průřezových témat 

Dle možností budou do výuky zařazována také průřezová témata, jejichž prostřednictvím je 

možno pozitivně ovlivňovat hodnotovou orientaci žáků a jejich morální postoje, učit je 

občanskému soužití, vést je k zodpovědnosti za další vývoj společnosti, za stav životního 

prostředí i kulturního dědictví. (Občan v demokratické společnosti, člověk a životní prostředí, 

člověk a svět práce, informační a komunikační technologie.)  
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Oblast Vzdělávání pro zdraví zahrnuje jednak učivo potřebné k péči o zdraví a k ochraně 

člověka za mimořádných událostí, jednak učivo tělesné výchovy. Vzdělávací oblast by měla 

prostupovat celým ŠVP: škola rozpracuje výsledky vzdělávání do vyučovacích předmětů (např. 

tematika učiva péče o zdraví se může objevit v občanské nauce, biologii, základech ekologie, 

tělesné výchově a odborných předmětech) nebo vzdělávacích modulů, případně kurzů a jiných 

forem. Pro oblast péče o zdraví lze vytvořit i samostatný vyučovací předmět. Tělesná výchova 

bude realizována ve vyučovacím předmětu, sportovních kurzech, dnech (např. plavání, 

bruslení, hry, turistika) a jiných organizačních formách a podle možností a podmínek 

(materiální podmínky, zájmy žáků, klimatické podmínky, podíl chlapců a dívek, zdravotně 

oslabení žáci apod.). Tělesná výchova by měla žáky v pohybových projevech a zlepšování 

tělesného vzhledu pomocí přiměřených prostředků kultivovat. Pro žáky se zdravotním 

oslabením škola vytváří oddělení zdravotní tělesné výchovy. Přistupovat ke zdraví a tělesné 

zdatnosti jako k hodnotám potřebným ke kvalitnímu prožívání života, chránit své zdraví, 

zvyšovat tělesnou zdatnost a kultivovat svůj pohybový projev. 

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 směrem k rodičům a k širší občanské komunitě v místě 

školy. 

1. ročník, 1 h týdně, povinný                                                                         

Péče o zdraví  

Výsledky vzdělávání – žák: 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 

• 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 

• objasní důsledky sociálně patologických 

závislostí na život jednotlivce, rodiny a spo-

lečnosti 

Zdraví 

- poučení o chování a bezpečnosti v  

  tělesné výchově 

- lidské tělo a hygiena -správné   

  návyky v péči o zdraví člověka 

- nutnost fyzického pohybu, 

správné držení těla -prevence -

špatné návyky a zlozvyky a jejich 

vliv na fyzické zdraví a psychiku 

člověka -první pomoc při úrazu 

Činitelé ovlivňující zdraví: 

- životní prostředí, styl, pohybové 

aktivity, výživa a stravovací 

návyky, rizikové chování 

- duševní zdraví a rozvoj osobnosti, 

sociální dovednosti, rizikové 

faktory poškozující zdraví 
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• dovede posoudit vliv médií a reklamy na životní 

styl jedince a na péči o své zdraví, popíše úlohu 

státu a místní samosprávy při ochraně zdraví a 

životů obyvatel 

• prokáže dovednosti poskytnutí první pomoci sobě 

a jiným 

 

- odpovědnost za zdraví své i 

druhých, zabezpečení v nemoci, 

práva a povinnosti v případě 

nemoci či úrazu 

- partnerské vztahy 

- lidská sexualita 

- prevence úrazů a nemocí 

- mediální obraz krásy lidského těla 

a komerční reklama 

 

Zásady jednání v situacích osobního 

ohrožení a za mimořádných událostí 

- mimořádné události /živelné 

pohromy, havárie, krizové 

situace..aj./ 

- základní úkoly ochrany 

obyvatelstva /varování, evakuace/ 

- bloková výuka – v posledním 

týdnu 

První pomoc 

- úrazy a náhlé zdravotní příhody 

- stavy bezprostředně ohrožující 

život 

- bloková výuka – v posledním 

týdnu 

 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí,  Informační a komunikační 

technologie, Občan v demokratické společnosti 

vzájemné přesahy: BiE (1. ročník): Základy biologie, BiE (1. ročník): Člověk a životní 

prostředí, ON (1. ročník): Člověk v lidském společenství, ON (1. ročník): Člověk a právo, 

IKT ( 1. ročník): Práce s počítačem, IKT (1. ročník): Internet, TV (1. ročník ): Teoretické 

poznatky, TV (1. ročník): Úpoly, TV (1. ročník): Lyžování a bruslení, TV (1. ročník): 

Zdravotní tělesná výchova 
 

Teoretické poznatky  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• dovede uplatňovat naučené modelové 

situace k řešení stresových a kon-

fliktních situací 

• popíše vliv fyzického a psychického 

zatížení na lidský organismus 

• uplatňuje ve svém jednání základní 

znalosti o stavbě a funkci lidského 

organismu jako celku 

• ovládá základní pravidla hry v daném 

sportu - volí sportovní vybavení od-

- význam pohybu pro zdraví, prostředky ke  

  zvyšování síly, rychlosti, vytrvalosti,  

  obratnosti a pohyblivosti, technika a taktika,  

  zásady sportovního tréninku 

- odborné názvosloví, komunikace - výstroj,  

  výzbroj, údržba  

- hygiena a bezpečnost, vhodné oblečení –  

  cvičební úbor a obutí, záchrana a dopomoc,  



 88 

povídající příslušné činnosti a okolním 

podmínkám, dovede je udržovat a oše-

třovat 

• komunikuje při pohybových činnos-

tech  

• dokáže vyhledat potřebné informace 

z oblasti zdraví a pohybu 

  zásady chování a jednání v různém prostředí,  

  regenerace a kompenzace, relaxace 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce, Informační a 

komunikační technologie, Občan v demokratické společnosti 

vzájemné přesahy: BiE (1. ročník): Základy biologie, BiE (1. ročník): Člověk a životní 

prostředí, ON (1. ročník): Člověk v lidském společenství, IKT (1. ročník): Práce s počítačem, 

IKT (1. ročník): Internet, TV (1. ročník): Teoretické poznatky, TV (1. ročník): Úpoly, TV (1. 

ročník): Lyžování a bruslení, TV (1. ročník):  Zdravotní tělesná výchova 
 

Tělesná cvičení 

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• uvědomí si důležitost rozcvičení a pro-

tažení před  i po tělesném výkonu 

• vnímá pozitivně nutnost posilování a 

protahování zanedbaných svalových 

skupin 

• chápe důležitost relaxace 

- pořadová, všestranně rozvíjející kondiční  

  cvičení 

- cvičení koordinační, kompenzační, relaxační  

   aj. = začleněné ve všech tematických 

celcích 

- posilovací, kondiční , koordinační, 

   protahovací, relaxační, a pořadová cvičení 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce, Informační a 

komunikační technologie 

vzájemné přesahy: BiE (1. ročník): Základy biologie, BiE (1. ročník): Člověk a životní 

prostředí, ON (1. ročník): Člověk v lidském společenství,  IKT (1. ročník): Internet, TV (1. 

ročník): Teoretické poznatky, TV (1. ročník): Úpoly, TV (1. ročník): Lyžování a bruslení, TV 

(1. ročník):  Zdravotní tělesná výchova, TV (1. ročník): Atletika, TV (1. ročník): Pohybové 

hry, TV (1. ročník): Gymnastika 
 

Atletika  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo                                                             

• popíše vliv fyzického a psychického 

zatížení na lidský organismus ovládá 

základní prvky obratnosti zvládá 

základní pohybové dovednosti komu-

nikuje při pohybových činnostech 

• dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost, 

vytrvalost, obratnost a pohyblivost 

Sprinty (100 m, 400 m)  

Rozvoj vytrvalosti (běh na 800m, kros)  

Skok daleký  

Skok vysoký  

Vrh koulí 

Hod granátem (oštěpem, diskem)  

Překážkový běh  

Štafety   

komentář 
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pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí,  Informační a komunikační 

technologie 

vzájemné přesahy: BiE (1. ročník): Základy biologie, BiE (1. ročník): Člověk a životní 

prostředí,  IKT (1. ročník): Internet, TV (1. ročník ): Teoretické poznatky, TV (1. ročník): 

Úpoly, TV (1. ročník): Lyžování a bruslení, TV (1. ročník):  Zdravotní tělesná výchova,  TV 

(1. ročník): Pohybové hry, TV (1. ročník): Gymnastika 
 

Pohybové hry  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo                                                         

• dovede uplatňovat naučené modelové 

situace k řešení stresových a kon-

fliktních situací zvládá herní činnosti 

jednotlivce s míčem a bez míče  

• ovládá základní prvky obratnosti, zvlá-

dá základní pohybové dovednosti ovlá-

dá základní pravidla hry v daném spor-

tu  

• volí sportovní vybavení odpovídající 

příslušné činnosti a okolním podmín-

kám, dovede je udržovat a ošetřovat 

• komunikuje při pohybových činnos-

tech  

• dokáže vyhledat potřebné informace 

z oblasti zdraví a pohybu 

Volejbal: 

Herní činnosti jednotlivce (základní technika): 

-  odbíjení míče prsty vrchem  

-  odbíjení míče spodem (bagrem)  

-  spodní podání  -  vrchní podání   

-  nahrávka  

-  vrchní odbíjení obouruč (smeč)  

-  blokování  

Hra (a herní systémy): 

-  útočná  -  obranná 

Košíková: 

Herní činnosti jednotlivce (základní technika): 

-  přihrávání míče  

-  chytání míče  

-  driblink   

-  střelba z místa  -  střelba z pohybu 

(dvojtakt)  -  uvolňování bez míče  -  

uvolňování s míčem  Hra (a herní systémy):  

-  útočné  -  obranné 

Florbal: 

- herrní činnosti jednotlivce (základní  

  technika): 

-  nahrávky   

-  zpracování přihrávky 

-  vedení míče  

-  střelba  

Hra (a herní systémy):  

-  obrana  -  útok  

- rozehrávky standardních situací   

Kopaná: 

- herní činnosti jednotlivce (základní  

  technika):  

- vedení míče   
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- zpracování míče  

- přihrávka   

- střelba  

Hra a herní kombinace (herní systémy):  

-  obrana  -  útok   

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí,  Informační a komunikační tech-

nologie 

vzájemné přesahy: BiE (1. ročník): Základy biologie, BiE (1. ročník): Člověk a životní 

prostředí,  IKT (1. ročník): Internet, TV (1. ročník ): Teoretické poznatky, TV (1. ročník): 

Úpoly, TV (1. ročník): Lyžování a bruslení, TV (1. ročník):  Zdravotní tělesná výchova, TV 

(1. ročník): Atletika, TV (1. ročník): Gymnastika 
 

Gymnastika  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo                                                            

• dovede uplatňovat naučené modelové 

situace k řešení stresových a kon-

fliktních situací  

• uplatňuje ve svém jednání základní 

znalosti o stavbě a funkci lidského 

organismu jako celku  

• ovládá základní prvky obratnosti 

• zvládá základní pohybové prvky 

v gymnastice 

• ovládá základní pádovou techniku 

• zvládá základní pohybové dovednosti  

• volí sportovní vybavení odpovídající 

příslušné činnosti a okolním pod-

mínkámdovede je udržovat a ošetřovat 

• komunikuje při pohybových činnos-

tech 

• dokáže vyhledat potřebné informace 

z oblasti zdraví a pohybu 

Prostná (základní cviky - kotoul vpřed a vzad, 

kotoul letmo, rovnovážné cviky, přemet 

stranou, stoj na hlavě a na rukou) 

 

Přeskok (přes kozu, přes bednu, z tram-

polínky do duchen)  

 

Hrazda dosažná, doskočná (průvlek jednonož, 

obounož, toče, výmyk, podmet)  

 

Kruhy (svis vznesmo, střemhlav, výmyk, 

přednos, komíhání a kondiční cviky)  

 

Rytmická cvičení a tance Cvičení s náčiním 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí,  Informační a komunikační 

technologie 

vzájemné přesahy: BiE ( 1. ročník): Základy biologie, BiE ( 1. ročník):Člověk a životní 

prostředí,  IKT ( 1. ročník): Internet, TV ( 1. ročník ): Teoretické poznatky, TV ( 1. ročník): 

Úpoly, TV ( 1. ročník): Lyžování a bruslení, TV ( 1. ročník):  Zdravotní tělesná výchova,  TV 

( 1. ročník): Pohybové hry 
 

 

Úpoly 

Výsledky vzdělávání – žák: učivo                                                            
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• ovládá základní prvky obratnosti  

• ovládá základní pádovou techniku  

• zvládá základní pohybové dovednosti 

• respektuje soupeře 

• nezneužívá svých silových dispozic 

Pádová technika  

Nácvik sebeobrany (kryty, kopy, úchopy) 

- přetahy, přetlaky, pády 

- soutěže 

 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí,  Informační a komunikační 

technologie 

vzájemné přesahy: BiE (1. ročník): Základy biologie, BiE (1. ročník):Člověk a životní 

prostředí,  IKT (1. ročník): Internet, TV (1. ročník ): Teoretické poznatky,  TV (1. ročník): 

Lyžování a bruslení, TV (1. ročník):  Zdravotní tělesná výchova,  TV (1. ročník): Pohybové 

hry, TV (1. ročník): Gymnastika 
 

Lyžování a bruslení 

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• zvládne základy bruslení na běžkách, 

základy techniky sjezdového  a běžec-

kého lyžování 

• dodržuje zásady bezpečného chování 

v daném prostředí a zásady první po-

moci 

• chová se v přírodě ekologicky 

- bloková výuka = kurz 

- zvládne základy běžeckého a sjezdového  

  lyžování 

- zvládne chování při pobytu v přírodě a na  

  horách /na sjezdovce, na túře/ 

 

 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí,  Informační a komunikační 

technologie,  

vzájemné přesahy: BiE (1. ročník): Základy biologie, BiE (1. ročník): Člověk a životní 

prostředí,  IKT (1. ročník): Internet, TV (1. ročník): Teoretické poznatky, TV (1. ročník): 

Úpoly, TV (1. ročník): Zdravotní tělesná výchova, TV (1. ročník): Pohybové hry, TV (1. 

ročník): Gymnastika 
 

Testování tělesné zdatnosti 

Výsledky vzdělávání – žák: učivo                                                         

• uvědomuje si význam pravidelného 

cvičení a pohybu na zvýšení svých 

pohybových dovedností 

• odhadne a změří svojí zdatnost a po-

rovná ji s předchozími výsledky 

- průběžně ve výuce 

- motorické testy 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí,  Informační a komunikační 

technologie 

vzájemné přesahy: BiE (1. ročník): Základy biologie, BiE (1. ročník): Člověk a životní 

prostředí,  IKT (1. ročník): Internet, TV (1. ročník ): Teoretické poznatky, TV ( 1. ročník): 
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Úpoly, TV ( 1. ročník): Lyžování a bruslení, TV (1. ročník):  Zdravotní tělesná výchova,  TV 

(1. ročník): Pohybové hry, TV (1. ročník): Gymnastika 
 

Zdravotní tělesná výchova 

Výsledky vzdělávání – žák: učivo                                                         2 

• 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 

- speciální korektivní cvičení podle druhu  

  oslabení - pohybové aktivity, zejména  

  gymnastická cvičení, pohybové hry, plavání,  

  turistika a pobyt v přírodě - 

kontraindikované  

  pohybové aktivity 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí,  Informační a komunikační 

technologie 

vzájemné přesahy: BiE (1. ročník): Základy biologie, BiE (1. ročník):Člověk a životní 

prostředí,  IKT (1. ročník): Internet, TV (1. ročník ): Teoretické poznatky, TV (1. ročník): 

Úpoly, TV (1. ročník): Lyžování a bruslení, TV (1. ročník):  Zdravotní tělesná výchova,  TV 

(1. ročník): Pohybové hry, TV (1. ročník): Gymnastika 
 

2. ročník, 1 h týdně, povinný                                                                        

Péče o zdraví 

Výsledky vzdělávání – žák: učivo                                                           

• chová se tak, aby neohrozil 

• zdraví své ani svých spolužáků 

• dodržuje základní hygienické a bez-

pečnostní normy 

• poskytne první pomoc sobě i jiným i za 

mimořádných situací 

• orientuje se v zásadách zdravé výživy a 

v jejích alternativních směrech 

• dovede rozpoznat hrozící nebezpečí a 

ví, jak na ně reagovat v situacích 

osobního ohrožení a za mimořádných 

událostí 

- hygiena a bezpečnost při pohybových 

  aktivitách 

- poskytování první pomoci za mimořádných   

  situací 

 

 

  (průběžně během roku) 

 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí,  Informační a komunikační 

technologie 

vzájemné přesahy: BiE (1. ročník): Základy biologie, BiE (1. ročník):Člověk a životní 

prostředí, ON (1. ročník):Člověk v lidském společenství, ON (1. ročník): Člověk a právo, IKT 

(1. ročník) Práce s počítačem, IKT (1. ročník): Internet, TV (2. ročník): Teoretické poznatky, 

TV (2. ročník): Úpoly, TV (1. ročník): Lyžování a bruslení, TV (1. ročník): Zdravotní tělesná 

výchova 
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Teoretické poznatky 

Výsledky vzdělávání – žák: učivo                                                           

• zdůvodní význam zdravého životního 

stylu  

• 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  

• dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost, 

vytrvalost, obratnost a pohyblivost  

• dovede rozpoznat hrozící nebezpečí a 

ví, jak se doporučuje na ně reagovat  

• prokáže dovednosti poskytnutí první 

pomoci sobě a jiným  

• orientuje se v zásadách zdravé výživy a 

v jejích alternativních směrech 

• prohlubuje si znalosti pravidel pří-

slušného sportu 

• ovládá kompenzační cvičení k rege-

neraci tělesných a duševních sil 

- pravidla her, závodů a soutěží  

- rozhodování, zásady sestavování a vedení  

  sestav všeobecně rozvíjejících nebo cíleně  

  zaměřených cvičení 

- pohybové testy, měření výkonů  

- zdroje informací 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce, Informační a 

komunikační technologie, Občan v demokratické společnosti 

vzájemné přesahy: BiE (1. ročník): Základy biologie, BiE (1. ročník): Člověk a životní 

prostředí, ON (1. ročník): Člověk v lidském společenství, ON (1. ročník): Člověk a právo, ON 

(2. ročník): Člověk jako občan,  IKT (1. ročník) Práce s počítačem, IKT (1. ročník): Internet, 

TV (2. ročník): Teoretické poznatky, TV (2. ročník): Úpoly, TV (1. ročník): Lyžování a 

bruslení, TV (1. ročník):  Zdravotní tělesná výchova, TV (1. ročník): Plavání a turistika 
 

Atletika 

Výsledky vzdělávání – žák: učivo                                                          

• zdůvodní význam zdravého životního 

stylu dovede rozpoznat hrozící nebez-

pečí a ví, jak se doporučuje na ně 

reagovat ovládá kompenzační cvičení k 

regeneraci tělesných a duševních sil, i 

vzhledem k požadavkům budoucího 

povolání 

• uplatňuje osvojené způsoby relaxace  

• prokáže dovednosti poskytnutí první 

pomoci sobě a jiným 

Sprinty (100 m, 400 m) 

Rozvoj vytrvalosti (běh na 800m, kros) 

Skok daleký  

Skok vysoký  

Vrh koulí  

Hod granátem (oštěpem, diskem)  

Překážkový běh 

Štafety 
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• orientuje se v zásadách zdravé výživy a 

v jejích alternativních směrech  

• zdokonalení pohybových schopností 

osvojuje si další pohybové dovednosti 

v daném sportu zdokonaluje si osvo-

jené pohybové dovednosti  

• prohlubuje si znalosti pravidel pří-

slušného sportu 

• dovede rozvíjet pohybové schopnosti 

ovládá kompenzační cvičení k regene-

raci tělesných a duševních sil  

• zvládá techniku, taktiku a zásady spor-

tovního tréninku 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí,  Informační a komunikační 

technologie 

vzájemné přesahy: BiE (1. ročník): Základy biologie, BiE (1. ročník): Člověk a životní 

prostředí, ON (1. ročník): Člověk v lidském společenství, IKT (1. ročník): Internet, TV (2. 

ročník ): Teoretické poznatky, TV (2. ročník): Úpoly, TV (1. ročník): Lyžování a bruslení, 

TV (1. ročník): Zdravotní tělesná výchova, TV (2. ročník): Plavání a turistika, TV (2. ročník): 

Pohybové hry, TV ( 2. ročník): Gymnastika 
 

Pohybové hry 

Výsledky vzdělávání – žák: učivo                                                      

• zdůvodní význam zdravého životního 

stylu 

• dovede rozpoznat hrozící nebezpečí a 

ví, jak se doporučuje na ně reagovat  

• prokáže dovednosti poskytnutí první 

pomoci sobě a jiným orientuje se v zá-

sadách zdravé výživy a v jejích 

alternativních směrech ovládá základní 

herní kombinace  

• prohloubení herních činností jednot-

livce zdokonalení pohybových schop-

ností osvojuje si další pohybové 

dovednosti v daném sportu  

• zdokonaluje si osvojené pohybové 

dovednosti prohlubuje si znalosti pra-

videl příslušného sportu  

• zdokonaluje svůj herní projev v herní 

činnosti dovede rozvíjet pohybové 

schopnosti - ovládá kompenzační 

cvičení k regeneraci tělesných a du-

ševních sil 

• zvládá techniku, taktiku a zásady 

sportovního tréninku  

Volejbal: 

Herní činnosti jednotlivce (základní technika):    

- odbíjení míče prsty vrchem  

- odbíjení míče spodem (bagrem)  

- spodní podání  

- vrchní podání  

- nahrávka  

- vrchní odbíjení obouruč (smeč)  

- blokování  

Hra (a herní systémy): -  útočná  -  obranná 

Košíková: 

Herní činnosti jednotlivce (základní technika) 

- přihrávání míče  

- chytání míče  

- driblink  

- střelba z místa  

- střelba z pohybu (dvojtakt)  

- uvolňování bez míče  

- uvolňování s míčem  

Hra (a herní systémy): -  útočné  -  obranné   

Florbal: 

Herní činnosti jednotlivce (základní technika):  

-  nahrávky  
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• uplatňuje zásady bezpečnosti při po-

hybových aktivitách 

-  zpracování přihrávky  

-  vedení míče  

- střelba   

Hra (a herní systémy): -  obrana  -  útok  - 

rozehrávky standartních situací 

Kopaná: 

Herní činnosti jednotlivce (základní technika): 

-  vedení míče  

-  zpracování míče  

-  přihrávka  

-  střelba   

Hra a herní kombinace (herní systémy):  

- obrana  -  útok 

Házená: 

Herní činnosti jednotlivce:  

- přihrávky   

- chytání míče 

- vedení míče   

- střelba  

Hra: -  nácvik herních systémů:   

- obrana  -  útok 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí,  Informační a komunikační tech-

nologie 

vzájemné přesahy: BiE (1. ročník): Základy biologie, BiE (1. ročník): Člověk a životní 

prostředí, ON (1. ročník): Člověk v lidském společenství,  IKT (1. ročník): Internet, TV (2. 

ročník): Teoretické poznatky, TV (2. ročník): Úpoly, TV (1. ročník): Lyžování a bruslení, TV 

(1. ročník): Zdravotní tělesná výchova, TV (2. ročník): Plavání a turistika,  TV (2. ročník): 

Gymnastika 
 

Plavání a turistika 

Výsledky vzdělávání – žák: učivo                                                           

• zdůvodní význam zdravého životního 

stylu 

• prokáže dovednosti poskytnutí první 

pomoci sobě a jiným  

• zdokonalení pohybových schopností  

• osvojuje si další pohybové dovednosti 

v daném sportu zdokonaluje si osvo-

jené pohybové dovednosti  

• dovede rozvíjet pohybové schopnosti 

ovládá kompenzační cvičení k rege-

neraci tělesných a duševních sil  

• zvládá techniku, taktiku a zásady 

sportovního tréninku 

Základní plavecký výcvik:  

Bloková výuka 

- kraul  

- prsa  

- potápění 

- příprava turistické akce 

- orientace v krajině 

- orientační běh 

 

komentář 
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pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí,  Informační a komunikační 

technologie 

vzájemné přesahy: BiE (1. ročník): Základy biologie, BiE (1. ročník): Člověk a životní 

prostředí, ON (1. ročník): Člověk v lidském společenství, IKT (1. ročník): Internet, TV (2. 

ročník): Teoretické poznatky, TV (2. ročník): Úpoly, TV (1. ročník): Lyžování a bruslení, TV 

(1. ročník): Zdravotní tělesná výchova, TV (2. ročník): Pohybové hry, TV (2. ročník): 

Gymnastika 
 

Gymnastika 

Výsledky vzdělávání – žák: učivo                                                         

• zdůvodní význam zdravého životního 

stylu 

• dovede rozpoznat hrozící nebezpečí a 

ví, jak se doporučuje na ně reagovat  

• prokáže dovednosti poskytnutí první 

pomoci sobě a jiným  

• zdokonalení pohybových schopností 

• osvojuje si další pohybové dovednosti 

v daném sportu  

• zdokonaluje si osvojené pohybové do-

vednosti  

• prohlubuje si znalosti pravidel pří-

slušného sportu 

• dovede rozvíjet pohybové schopnosti 

ovládá kompenzační cvičení k rege-

neraci tělesných a duševních sil  

• zvládá techniku, taktiku a zásady 

sportovního tréninku 

Prostná (základní cviky - kotoul vpřed a vzad,  

kotoul letmo, rovnovážné cviky, přemet 

stranou, stoj na hlavě a na rukou)  

Přeskok (přes kozu, přes bednu, z trampolínky 

do duchen)  

Hrazda dosažná, doskočná (průvlek jednonož, 

obounož, toče,výmyk, podmet)  

Kruhy (svis vznesmo, střemhlav, výmyk, 

přednos, komíhání a kondiční cviky) 

Rytmická cvičení a tance 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí,  Informační a komunikační 

technologie 

vzájemné přesahy: BiE (1. ročník): Základy biologie, BiE (1. ročník): Člověk a životní 

prostředí, ON (1. ročník): Člověk v lidském společenství,  IKT (1. ročník): Internet, TV (2. 

ročník): Teoretické poznatky, TV (2. ročník): Úpoly, TV (1. ročník): Lyžování a bruslení, TV 

(1. ročník):  Zdravotní tělesná výchova, TV (2. ročník): Plavání a turistika, TV (2. ročník): 

Pohybové hry 
 

3. ročník, 1 h týdně, povinný                                                                        

Péče o zdraví 

Výsledky vzdělávání – žák: učivo                                                           

• dovede posoudit vliv pracovních pod-

mínek a povolání na své zdraví v dlou-

hodobé perspektivě a ví, jak by mohl 

První pomoc 

- úrazy a náhlé zdravotní příhody 
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kompenzovat jejich nežádoucí důsled-

ky 

• zvolí vhodná cvičení ke korekci svého 

zdravotního oslabení a dokáže rozlišit 

vhodné a nevhodné pohybové činnosti 

vzhledem k poruše svého zdraví 

• diskutuje a argumentuje o etice, o part-

nerských vztazích, o vhodných partne-

rech a odpovědném přístupu k po-

hlavnímu životu 

- stavy bezprostředně ohrožující život 

- bloková výuka – v posledním týdnu 

- speciální korektivní cvičení podle druhu 

  oslabení 

- pohybové aktivity, zejména gymnastická 

  cvičení, pohybové hry, plavání, turistika 

  a pohyb v přírodě 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí,  Informační a komunikační 

technologie 

vzájemné přesahy: BiE (1. ročník): Základy biologie, BiE (1. ročník): Člověk a životní 

prostředí, ON ( 1. ročník):Člověk v lidském společenství, ON (1. ročník): Člověk a právo, 

IKT (1. ročník): Práce s počítačem, IKT (1. ročník): Internet, TV (2. ročník): Teoretické 

poznatky, TV (2. ročník): Úpoly, TV (1. ročník): Lyžování a bruslení, TV (1. ročník): 

Zdravotní tělesná výchova, TV (3. ročník): Turistika a sporty v přírodě 
 

Atletika 

Výsledky vzdělávání – žák: učivo                                                          

• zdokonalování fyzické zdatnosti  

• uplatňuje osvojené způsoby relaxace 

využívá pohybové činnosti pro vše-

strannou pohybovou přípravu a zvy-

šování tělesné zdatnosti  

• dovede uplatňovat techniku a základy 

taktiky v základních a vybraných spor-

tovních odvětvích  

• uplatňuje zásady bezpečnosti při pohy-

bových aktivitách  

• umí uplatňovat zásady sportovního 

tréninku dokáže rozhodovat, zapisovat 

a sledovat výkony jednotlivců nebo 

týmu  

• dovede se zapojit do organizace tur-

najů a soutěží 

Sprinty (100 m, 400 m)  

Rozvoj vytrvalosti (běh na 800m, kros) 

Skok daleký  

Skok vysoký  

Vrh koulí  

Hod granátem (oštěpem, diskem)  

Překážkový běh  

Štafety 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí,  Informační a komunikační 

technologie 

vzájemné přesahy: BiE (1. ročník): Základy biologie, BiE (1. ročník): Člověk a životní 

prostředí, ON (1. ročník): Člověk v lidském společenství,  IKT (1. ročník): Internet, TV (2. 

ročník): Teoretické poznatky, TV (2. ročník): Úpoly, TV (1. ročník): Lyžování a bruslení, TV 

(1. ročník): Zdravotní tělesná výchova, TV (2. ročník): Plavání a turistika, TV (3. ročník): 

Pohybové hry, TV (3. ročník): Gymnastika, TV (3. ročník): Turistika a sporty v pří-rodě 
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Turistika a sporty v přírodě 

Výsledky vzdělávání – žák: učivo                                                          

• dovede posoudit psychické, estetické a 

sociální účinky pohybových činností -

zdokonalování fyzické zdatnosti 

• uplatňuje osvojené způsoby relaxace  

• uplatňuje zásady bezpečnosti při po-

hybových aktivitách  

• dokáže zjistit úroveň pohyblivosti, 

ukazatele své tělesné zdatnosti a ko-

rigovat si pohybový režim ve shodě se 

zjištěnými údaj 

- příprava turistické akce  

- orientace v krajině  

- orientační běh 

- průběžně během roku 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí,  Informační a komunikační 

technologie 

vzájemné přesahy: BiE (1. ročník): Základy biologie, BiE (1. ročník): Člověk a životní 

prostředí, ON (1. ročník): Člověk v lidském společenství,  IKT (1. ročník): Internet, TV (2. 

ročník): Teoretické poznatky, TV (2. ročník): Úpoly, TV (1. ročník): Lyžování a bruslení, TV 

(1. ročník):  Zdravotní tělesná výchova, TV (2. ročník): Plavání a turistika, TV (3. ročník): 

Pohybové hry, TV (3. ročník): Gymnastika, TV (3. ročník): Atletika 
 

Pohybové hry 

Výsledky vzdělávání – žák: učivo                                                     

• užívá herní systém při hře participuje 

na týmových herních činnostech druž-

stva 

• zdokonalování fyzické zdatnosti  

• uplatňuje osvojené způsoby relaxace  

• dovede uplatňovat techniku a základy 

taktiky v základních a vybraných spor-

tovních odvětvích  

• uplatňuje zásady bezpečnosti při po-

hybových aktivitách  

• umí uplatňovat zásady sportovního 

tréninku  

• dokáže rozhodovat, zapisovat a sledo-

vat výkony jednotlivců nebo týmu  

• dovede se zapojit do organizace tur-

najů a soutěží 

Volejbal: 

Herní činnosti jednotlivce (základní technika): 

-  odbíjení míče prsty vrchem  

-  odbíjení míče spodem (bagrem)   

-  spodní podání  

-  vrchní podání  

-  nahrávka   

-  vrchní odbíjení obouruč (smeč)  

-  blokování  Hra (a herní systémy): -  útočná  

-  obranná   

Házená: 

- herní činnosti jednotlivce: 

- přihrávky  

- chytání míče  

- vedení míče 

- střelba   

Hra: -  nácvik herních systémů:  -  obrana  -  

útok 

Kopaná: 

herní činnosti jednotlivce (základní technika): 

- vedení míče   

- zpracování míče  

- přihrávka   

- střelba  
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Hra a herní kombinace (herní systémy): -  

obrana  -  útok   

Košíková: 

Herní činnosti jednotlivce (základní technika) 

- přihrávání míče  

- chytání míče  

- driblink  

- střelba z místa  

- střelba z pohybu (dvojtakt) 

- uvolňování bez míče  

- uvolňování s míčem  

Hra (a herní systémy): -  útočné  -  obranné   

Softbal: 

Herní činnosti jednotlivce: 

- přihrávky   

- chytání míče   

- nácvik odpalování   

- hra 

Florbal: 

herrní činnosti jednotlivce (základní 

technika): 

- nahrávky   

- zpracování přihrávky 

- vedení míče  

- střelba  

Hra (a herní systémy):  

- obrana  -  útok     

- rozehrávky standardních situací   

 

 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí,  Informační a komunikační 

technologie 

vzájemné přesahy: BiE (1. ročník): Základy biologie, BiE (1. ročník): Člověk a životní 

prostředí, ON (1. ročník): Člověk v lidském společenství,  IKT (1. ročník): Internet, TV (2. 

ročník): Teoretické poznatky, TV (2. ročník): Úpoly, TV (1. ročník): Lyžování a bruslení, TV 

(1. ročník): Zdravotní tělesná výchova, TV (2. ročník): Plavání a turistika, TV (3. ročník): 

Atletika, TV (3. ročník): Gymnastika, TV (3. ročník): Turistika a sporty v přírodě 
 

Gymnastika 

Výsledky vzdělávání – žák: učivo                                                      

• diskutuje a argumentuje o etice v part-

nerských vztazích, o vhodných partne-

rech a o odpovědném přístupu k po-

hlavnímu životu 

• kriticky hodnotí mediální obraz krásy 

lidského těla a komerční reklamu;  

Prostná (základní cviky - kotoul vpřed a vzad, 

kotoul letmo, rovnovážné cviky, přemet 

stranou, stoj na hlavě a na rukou) 

Přeskok (přes kozu, přes bednu, z trampolínky 

do duchen) 
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• dovede posoudit prospěšné možnosti 

kultivace a estetizace svého vzhledu  

• zvyšuje svou fyzickou zdatnost ná-

cviky rytmických cvičení a tanečních 

prvků  

• dovede sladit pohyby s hudbou, ses-

tavit pohybové vazby a vytvořit 

pohybovou sestavu pozná chybně a 

správně prováděné činnosti, - umí ana-

lyzovat a zhodnotit kvalitu pohybové 

činnosti a tělesné zdatnosti 

Hrazda dosažná, doskočná (průvlek jednonož, 

obounož, toče, výmyk, podmet)  

Kruhy (svis vznesmo, střemhlav, výmyk, 

přednos, komíhání a kondiční cviky) 

Rytmická cvičení a tance 

Nácvik pohybové skladby 

Aerobic a kondiční cvičení 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí,  Informační a komunikační 

technologie 

vzájemné přesahy: BiE (1. ročník): Základy biologie, BiE (1. ročník): Člověk a životní 

prostředí, ON (1. ročník): Člověk v lidském společenství, IKT (1. ročník): Internet, TV (2. 

ročník): Teoretické poznatky, TV (2. ročník): Úpoly, TV (1. ročník): Lyžování a bruslení, TV 

(1. ročník): Zdravotní tělesná výchova, TV (2. ročník): Plavání a turistika, TV (3. ročník): 

Atletika, TV (3. ročník): Pohybové hry, TV (3. ročník): Turistika a sporty v přírodě 
 

6.7. Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích 

6.7.1. Informační a komunikační technologie 

1. Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 

A) Obecný cíl předmětu 

      Cílem vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích je naučit žáky pracovat 

      s prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi. 

B) Charakteristika učiva 

      Vyučování předmětu informační a komunikační technologie směřuje k tomu, aby žáci: 

• dovedli používat odbornou terminologii 

• porozuměli blokovému schématu počítače a významu jeho součástí 

• pochopili strukturu dat a možnosti jejich uložení a přenosu 

• pracovali s operačním systémem na uživatelské úrovni 

• uměli pracovat s textovým, tabulkovým, databázovým, grafickým, prezentačním 

editorem 

• uměli používat internet a e-mail 

• zvládli ochranu počítače před škodlivým softwarem 

C) Pojetí výuky 

     Předmět je vyučován ve všech ročnících studia. Připravuje žáky k tomu, aby byli schopni  

     pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií, efektivně je používat 
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    v jiných předmětech, v budoucí praxi i v soukromém životě. Základní formou výuky je  

     práce s počítačem v odborných učebnách. Ve výuce je kladen důraz na samostatnou práci  

     formou praktických úkolů následujících po výkladu, intuitivní ovládání počítače a řešení  

     komplexních úloh. Výuka bude probíhat formou individuální obsluhy počítačů. V prvním  

     ročníku je nutné vyrovnat znalosti a dovednosti ze základních škol. Další formou výuky  

     jsou samostatné projekty na zadané téma, možno i skupinové. Předmět má celkovou dotaci  

     za studium 1 hodinu týdně. Některé tematické celky tak budou zařazeny opakovaně, ovšem  

     na vyšší úrovni a se vzájemným prolínáním. Učivo bude neustále aktualizováno s vývojem  

     hardwaru a softwaru a podle potřeb praxe. 

 

D) Hodnocení výsledků žáků 

     Je založeno na kombinaci známek, které žáci získávají z testů, referátů, praktických úkolů       

     a samostatných projektů. Ústní zkoušení je zařazeno jako doplňující faktor. 

 

E) Přínos předmětu k rozvoji klíčových a odborných kompetencí. 

 

Kompetence k učení:  
 

• Žák vyhledává, třídí a pracuje s informacemi z internetu. Na základě jejich pochopení a 

utřídění je účinně využívá během procesu učení i v praktickém životě.  

• Vyjadřuje se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i 

psaných a vhodně se prezentuje při předkládání vyhotovených prací.  

 

Kompetence k řešení problémů: 

 

• Žák umí vyhledat a třídit informace a na základě jejich analýzy, pochopení a utřídění 

dokáže řešit nejrůznější problémy.  

• Volí prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro 

splnění zadaných úkolů, využívá zkušeností a vědomostí nabytých dříve.  

 

Komunikativní kompetence 

 

• Využívá informační techniku a internet k získávání informací a pro komunikaci s oko-

lím.  

• Umí se zapojit do diskuze, argumentovat, hájit svůj názor  

 

Sociální kompetence 

 

• Žák dovede spolupracovat ve skupině, podporuje tvůrčí a vstřícnou atmosféru  

v pracovním týmu.  

• S ostatními členy skupiny spolupracuje efektivně při řešení problémů.  

 

Občanské kompetence  
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• Žák respektuje přesvědčení jiných lidí, je schopen se vcítit do jejich situace, váží si 

vnitřních hodnot člověka.  

• Chápe základní principy zákonů a společenských norem. Dbá na dodržování zákonů a 

pravidel chování zejména při práci s internetem.  

 

Kompetence pracovní 

 

• Ovládá na uživatelské úrovni práci s počítačem, operačním systémem a kancelářským 

softwarem.  

• Využívá nabytých znalostí a dovedností v běžné praxi.  

 

F) Uplatnění průřezových témat 

V předmětu je realizováno průřezové téma Člověk v demokratické společnosti tím, že žáci jsou 

vedeni k samostatné, ale i kolektivní práci.  

Téma Člověk a svět práce, Člověk a životní prostředí prolíná výukou celého předmětu, žák 

pracuje s informacemi, vyhledává, vyhodnocuje a využívá informace. Učí se písemně i ver-

bálně prezentovat.  

Téma Informační a komunikační technologie je vlastní náplní předmětu. 

1. ročník,  1h týdně, povinný 

Práce s počítačem  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• používá počítač a jeho periferie (obslu-

huje je, detekuje chyby, vyměňuje spo-

třební materiál) 

• aplikuje výše uvedené – zejména ak-

tivně využívá prostředky zabezpečení 

dat před zneužitím a ochrany dat před 

zničením  

• je si vědom možností a výhod, ale i ri-

zik (zabezpečení dat před zneužitím, 

ochrana dat před zničením, porušování 

autorských práv) a omezení (zejména 

technických a technologických) spoje-

ných s používáním výpočetní techniky 

- 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 

- ochrana dat před zničením – archivace dat,  

  antivirová ochrana 

- autorská práva, komprimace a dekompri-  

   mace dat 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a svět práce, Informační a komunikační technologie 

přesahy do: IKT (1. ročník): Hardware, software, IKT (1. ročník): Operační systém, IKT (1. 

ročník): Internet, OVM (1. ročník): Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce, 

požární prevence, OVM (1. ročník): Základy ručního a strojního obrábění, OVM (1. ročník): 

Řezání kovů, OVM (1. ročník): Závity 
 

přesahy z: ČJ (1. ročník): Ortoepická problematika jazyka, ČJ (1. ročník): Hlavní principy 

českého pravopisu, ČJ (1. ročník) : Syntax, větná skladba, AJ (1. ročník): Základní 
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dovednosti čtenářské a gramatické, AJ (1. ročník): Využití gramatiky v písemné formě a 

reprodukce textu, ON (1. ročník) : Osobnost, NJ (1. ročník): Poznatky o německy mluvících 

zemích, srovnání s Českou republikou, IKT (1. ročník): Operační systém, NJ (1. ročník) : 

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

(1. ročník)  Textový editor, Word, IKT (1. ročník) : Internet, Matm (1. ročník): Celá čísla, 

Matm (1. ročník): Racionální čísla, Matm (1. ročník): Reálná čísla, Matm (1. ročník): 

Přirozená čísla, 

Matm (2. ročník): Výrazy 

Hardware, software  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• používá počítač a jeho periferie (obslu-

huje je, detekuje chyby, vyměňuje spo-

třební 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 

komentář 

pokrytí průřezových témat:, Člověk a svět práce, Informační a komunikační technologie,  

přesahy do: --- 
 

přesahy z: IKT (1. ročník): Práce s počítačem, IKT (1. ročník): Operační systém, IKT (1. 

ročník): Internet, Matm (1. ročník): Celá čísla, Matm (1. ročník): Racionální čísla, Matm (1. 

ročník): Reálná čísla, Matm (1. ročník): Přirozená čísla 

Operační systém  

Výsledky vzdělávání – žák: 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 

• využívá nápovědy a manuálu pro práci 

se základním a aplikačním progra-

movým vybavením i běžným hardware 

- 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 

- 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 
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  napájení, písma, instalace a odinstalace 

  programů v OS, uživatelské účty, systém 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a svět práce, Informační a komunikační technologie,                          

Občan v demokratické společnosti 

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 
 

přesahy z: IKT (1. ročník): Práce s počítačem, IKT (1. ročník): Textový editor, Word, IKT 

(1. ročník): Internet, Chem (1. ročník): Organická chemie 

Internet  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• chápe specifika práce v síti (včetně ri-

zik), využívá jejích možností a pracuje 

s jejími prostředky 

• je si vědom možností a výhod, ale i ri-

zik (zabezpečení dat před zneužitím, 

ochrana dat před zničením, porušování 

autorských práv) a omezení (zejména 

technických a technologických) spoje-

ných s používáním výpočetní techniky 

• samostatně komunikuje elektronickou 

poštou, ovládá i zaslání přílohy, či na-

opak její přijetí a následné otevření 

• využívá další funkce poštovního klien-

ta (organizování, plánování…) 

• volí vhodné informační zdroje k vyhle-  

• dávání požadovaných informací a od-

povídající techniky (metody, způsoby) 

k jejich získávání 

• získává a využívá informace z otev-

řených zdrojů, zejména pak z celo-

světové sítě Internet, ovládá jejich vy-

hledávání 

• orientuje se v získaných informacích, 

třídí je, analyzuje, vyhodnocuje, pro-

vádí jejich výběr a dále je zpracovává 

• uvědomuje si nutnost posouzení vali-

dity informačních zdrojů a použití in-

formací relevantních pro potřeby řeše-

ní konkrétního problému 

• zaznamenává a uchovává textové, gra-

fické i numerické informace způsobem 

umožňujícím jejich rychlé vyhledání a 

využití přesahy 

- 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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komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce, Občan  

v demokratické společnosti 

přesahy do: ČJ (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, soft-

ware, IKT (1. ročník): Operační systém, IKT (2. ročník): Práce s počítačem, IKT (2. ročník): 

Algoritmizace, IKT (2. ročník): Textový editor 
 

přesahy z: ČJ (1. ročník): Ortoepická problematika jazyka, ČJ (1. ročník) : Hlavní principy 

českého pravopisu, ČJ (1. ročník): Syntax, větná skladba, AJ (1. ročník) : Základní doved-

nosti čtenářské a gramatické, AJ (1. ročník): Využití gramatiky v písemné formě a repro-

dukce textu, ON (1. ročník): Mezilidské vztahy, ON (1. ročník): Důležité sociální útvary, NJ 

(1. ročník): Jazykové prostředky, NJ (1. ročník): Poznatky o německy mluvících zemích, 

srovnání s Českou republikou, ON (1. ročník): Význam učení a smysl výchovy k občanství, 

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, IKT (1. roč-

ník): Textový editor, Word, IKT (2. ročník): Počítačové sítě 

Textový editor, Word 

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• vytváří, upravuje a uchovává struk-

turované textové dokumenty 

• používá běžné základní a aplikační 

programové vybavení 

• využívá nápovědy a manuálu pro práci 

se základním a aplikačním progra-

movým vybavením i běžným hardware 

• zaznamenává a uchovává textové gra-

fické 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, pra- 

  vítka, 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 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a svět práce, Informační a komunikační technologie 

přesahy do: ČJ (1. ročník): Hlavní principy českého pravopisu, ČJ (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 
 

přesahy z: Matm  (2. ročník): Výrazy 

2. ročník, 1 h týdně, povinný 

Práce s počítačem 

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  
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• využívá nápovědy a manuálu pro práci 

se základním a aplikačním progra-

movým vybavením i běžným hardware 

• zaznamenává a uchovává textové, gra-

fické i numerické informace způsobem 

umožňujícím jejich rychlé vyhledání a 

využití 

• správně interpretuje získané informace 

a výsledky jejich zpracování následně 

prezentuje vhodným způsobem s ohle-

dem na jejich další uživatele 

• používá běžné základní a aplikační 

programové vybavení 

- hardware, software 

- základní a aplikační programové vybavení 

- data, soubor, složka, souborový manažer 

- komprese dat 

- prostředky zabezpečení dat před zneužitím 

  a ochrany dat před zničením 

- ochrana autorských práv 

- nápověda, manuál 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce, Občan  

v demokratické společnosti 

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 
 

přesahy z: IKT (1. ročník): Operační systém, IKT (1. ročník): Internet, AJ (2. ročník): Rozši-

řování poslechových a řečových dovedností, AJ (2. ročník): Upevnění a rozšíření gramatic-

kých znalostí a dovedností, ČJL (2. ročník): Estetická výchova, ON (2. ročník): Svobodný pří-

stup k informacím, NJ (2. ročník): Poznatky o německy mluvících zemích ve srovnání s Čes-

kou republikou, IKT (2. ročník): Algoritmizace, IKT (2. ročník): Textový editor, IKT (2. roč-

ník): Počítačové sítě, IKT (2. ročník): Internet, IKT (2. ročník) : Tabulkový procesor, Excel 

Textový editor 

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• zaznamenává a uchovává textové, gra-

fické i numerické informace způsobem 

umožňujícím jejich rychlé vyhledání a 

využití 

• má vytvořeny předpoklady učit se po-

užívat nové aplikace, zejména za po-

moci manuálu a nápovědy, uvědomuje 

si analogie ve funkcích a ve způsobu 

ovládání různých aplikací 

• vytváří, upravuje a uchovává struktu-

rované textové dokumenty 

- opakování, rozšíření dovedností 

- tvorba šablon 

- hromadná korespondence 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a svět práce 

přesahy do: IKT (2. ročník): Práce s počítačem, IKT (2. ročník): Algoritmizace, IKT (3. roč-

ník): Tabulkový procesor, IKT (3. ročník): Počítačová grafika, IKT (3. ročník): Další apli-

kační programy 
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přesahy 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 

Algoritmizace 

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• využívá nápovědy a manuálu pro práci 

se základním a aplikačním progra-

movým vybavením i běžným hardware 

• v oborech s vyššími nároky na vy-

užívání aplikací výpočetní techniky 

ovládá principy algoritmizace úloh a je 

sestavuje algoritmy řešení konkrétních 

úloh (dekompozice úlohy na jednotlivé 

elementárnější činnosti za použití při-

měřené míry abstrakce) 

• získává a využívá informace z otev-

řených zdrojů, zejména pak z celosvě-

tové sítě Internet, ovládá jejich vyhle-

dávání 

• orientuje se v získaných informacích, 

třídí je, analyzuje, vyhodnocuje, pro-

vádí 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, VB, základní 

  příkazy 

komentář 

pokrytí průřezových témat : Člověk a svět práce 

přesahy do: IKT (2. ročník): Práce s počítačem, IKT (2. ročník): Textový editor, IKT (3. 

roč-ník): Tabulkový procesor, IKT (3. ročník): Počítačová grafika 
 

přesahy z: IKT (1. ročník): Operační systém, IKT (1. ročník): Internet, IKT (2. ročník): Práce 

s počítačem, IKT (2. ročník): Textový editor 

Počítačové sítě 

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• chápe specifika práce v síti (včetně 

rizik),využívá jejích možností a pracu-

je s jejími prostředky 

• volí vhodné informační zdroje k vyhle-

dávání požadovaných informací a od-

povídající techniky (metody, způsoby) 

k jejich získávání 

• je si vědom možností a výhod, ale i ri-

zik (zabezpečení dat před zneužitím, 

ochrana dat před zničením, porušování 

autorských práv) a omezení (zejména 

- 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  
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technických a technologických) spoje-

ných s používáním výpočetní techniky 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Informační a komunikační technologie 

přesahy do: IKT (1. ročník): Internet, IKT (2. ročník): Práce s počítačem 
 

přesahy z: IKT (2. ročník): Internet, IKT (2. ročník): Tabulkový procesor, Excel 

Internet 

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• samostatně komunikuje elektronickou 

poštou, ovládá i zaslání přílohy, či na-

opak její přijetí a následné otevření 

• využívá další funkce poštovního klien-

ta (organizování, plánování…) 

• ovládá další běžné prostředky online a 

off-line komunikace a výměny dat 

• volí vhodné informační zdroje k vy-

hledávání požadovaných informací a   

odpovídající techniky (metody, způso-

by) k jejich získávání 

• získává a využívá informace z otev-

řených zdrojů, zejména pak z celo-

světové sítě Internet, ovládá jejich vy-

hledávání 

• orientuje se v získaných informacích, 

třídí je, analyzuje, vyhodnocuje, pro-

vádí jejich výběr a dále je zpracovává 

• zaznamenává a uchovává textové, 

grafické i numerické informace způ-

sobem umožňujícím jejich rychlé 

vyhledání a využití 

• uvědomuje si nutnost posouzení va-

lidity informačních zdrojů a použití 

informací relevantních pro potřeby ře-

šení konkrétního problému 

• správně interpretuje získané informace 

a výsledky jejich zpracování následně 

prezentuje vhodným způsobem s ohle-

dem na jejich další uživatele 

• zná hlavní typy grafických formátů, na 

základní úrovni grafiku tvoří a upra-

vuje 

• vytváří, upravuje a uchovává struktu-

rované textové dokumenty 

• je si vědom možností a výhod, ale i 

rizik (zabezpečení dat před zneužitím, 

ochrana dat před zničením, porušování 

- práce s informacemi, informační zdroje, 

  vyhledávání na Internetu 

- komunikace – chat, internetová telefonie, 

  videokonference, FTP 
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autorských práv) a omezení (zejména 

technických a technologických) spoje-

ných s používáním výpočetní techniky 

přesahy 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a svět práce, Informační a komunikační technologie,  

přesahy do: IKT (2. ročník): Práce s počítačem, IKT (2. ročník): Textový editor, IKT (2. 

ročník): Počítačové sítě 
 

přesahy z: IKT (2. ročník): Tabulkový procesor, Excel 

Tabulkový procesor, Excel 

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• zaznamenává a uchovává textové, gra-

fické i numerické informace způsobem 

umožňujícím jejich rychlé vyhledání a 

využití 

• pracuje s dalšími aplikacemi použí-

vanými v příslušné profesní oblasti 

• ovládá běžné práce s tabulkovým pro-

cesorem a databází (editace, vyhledá-

vání, filtrování, třídění, matematické o-

perace, základní funkce, tvorba jed-

noduchého 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 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a svět práce, Informační a komunikační technologie  

přesahy do: IKT (2. ročník): Práce s počítačem, IKT (2. ročník): Textový editor, IKT (2. 

roč-ník) : Počítačové sítě, IKT (2. ročník): Internet, IKT (3. ročník): Další aplikační 

programy 
 

přesahy z: Matm (2. ročník): Soustava lineárních rovnic, Matm (2. ročník): Lineární nerovnice, 

Matem (3. ročník): Základy statistiky, Matm (3. ročník): Funkce 

3. ročník, 1 h týdně, povinný 

Tabulkový procesor 

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• orientuje se v běžném systému – chápe   

strukturu dat a možnosti jejich uložení,   

rozumí a orientuje se v systému adre-

sářů, ovládá základní práce se soubory 

(vyhledávání, kopírování, přesun, ma-

zání) 

- opakování, rozšíření dovedností 

- grafy – tvorba a editace, přenos do jiných 

  aplikací 

- databázové funkce – filtrování dat, 
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• odlišuje a rozpoznává základní typy 

souborů a pracuje s nimi 

• využívá nápovědy a manuálu pro práci 

se základním a aplikačním progra-

movým vybavením i běžným hardware 

• vybírá a používá vhodné programové 

vybavení pro řešení běžných konk-

rétních úkolů 

• ovládá běžné práce s tabulkovým 

procesorem a databází (editace, vyhle-

dávání, filtrování, třídění, matematické 

operace, základní funkce, tvorba jed-

noduchého grafu, příprava pro tisk, 

tisk) 

• používá běžné základní a aplikační 

programové vybavení 

• rozumí běžným i odborným graficky 

ztvárněným informacím (schémata, 

grafy apod.) 

  seřazování dat 

 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a svět práce 

přesahy do: IKT (3. ročník): Počítačová grafika, IKT (3. ročník): Další aplikační programy 
 

přesahy z: IKT (1. ročník): Operační systém, IKT (2. ročník): Práce s počítačem, IKT (2. roč-

ník): Algoritmizace, IKT (2. ročník): Textový editor, IKT (3. ročník): Počítačová grafika, 

IKT (3. ročník): Další aplikační programy 

Internet 

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• chápe specifika práce v síti (včetně ri-

zik), využívá jejích možností a pracuje 

s jejími prostředky 

• ovládá další běžné prostředky online a 

offline komunikace a výměny dat 

• získává a využívá informace z otevře-

ných zdrojů, zejména pak z celosvěto-

vé sítě Internet, ovládá jejich vyhledá-

vání 

práce s informacemi, informační zdroje, 

vyhledávání na Internetu 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a svět práce 

přesahy do: IKT (3. ročník): Tabulkový procesor, IKT (3. ročník): Další aplikační programy 
 

přesahy 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 

Počítačová grafika 
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Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• má vytvořeny předpoklady učit se po-

užívat nové aplikace, zejména za po-

moci manuálu a nápovědy, uvědomuje 

si analogie ve funkcích a ve způsobu 

ovládání různých aplikací 

• využívá nápovědy a manuálu pro práci 

se základním a aplikačním progra-

movým vybavením i běžným hardware 

• zná hlavní typy grafických formátů, na 

základní úrovni grafiku tvoří a upra-

vuje 

- 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 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a svět práce 

přesahy do: IKT (3. ročník): Tabulkový procesor, IKT (3. ročník): Počítačová grafika 
 

přesahy 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, Matm ( 2. ročník): Řešení trojúhelníku 

Další aplikační programy 

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• vybírá a používá vhodné programové 

vybavení pro řešení běžných konkrét-

ních úkolů 

• pracuje s dalšími aplikacemi používa-

nými v příslušné profesní oblasti 

• využívá nápovědy a manuálu pro práci 

se základním a aplikačním programo-

vým vybavením i běžným hardware 

• vybírá a používá vhodné programové 

vybavení pro řešení běžných konkrét-

ních úkolů 

• používá běžné základní a aplikační 

programové vybavení 

• správně interpretuje získané informace 

a výsledky jejich zpracování následně 

prezentuje vhodným způsobem s ohle-

dem na jejich další uživatele 

• rozumí běžným i odborným graficky 

ztvárněným informacím (schémata, 

grafy apod.) 

- prezentace - principy a nástroje, nástroje 

  pro tvorbu prezentace, příprava podkladů    

  pro prezentaci, vkládání objektů do  prezen-  

  tace, 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,  propojo-  

  vání dat s dalšími aplikacemi 

 

- odborné aplikační programy 

komentář 
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pokrytí průřezových témat: Člověk a svět práce, Občan v demokratické společnosti 

přesahy do: IKT (3. ročník): Tabulkový procesor, IKT (3. ročník): Počítačová grafika 
 

přesahy z: IKT (1. ročník): Operační systém, IKT (2. ročník): Práce s počítačem, IKT (2. roč-

ník): Textový editor, IKT (2. ročník): Tabulkový procesor, Excel, IKT (3. ročník): 

Počítačová grafika, Matm (2. ročník): Řešení trojúhelníku 

6.8. Ekonomické vzdělávání 

6.8.1. Ekonomika 

1. Pojetí vyučovacího předmětu Ekonomika  

A) Obecný cíl předmětu 

Cílem vzdělávací oblasti Ekonomické vzdělávání je poskytnout žákům základní odborné 

znalosti z oblasti ekonomiky, které jim umožní efektivní jednání a hospodárné chování. 

B) Charakteristika učiva 

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. 

C) Pojetí výuky 

Žáci jsou připravováni na možnost samostatného podnikání v oboru. Získají poznatky o 

možnostech podnikání v oboru a o běžných povinnostech podnikatele. Získávají základní 

znalosti o hospodaření podniku, naučí se vypočítat mzdy a pojištění, zorientují se v daňové 

soustavě. 

D) Hodnocení výsledků žáků 

Žáci jsou hodnoceni písemnou a ústní formou. Dále je hodnoceno zpracovávání zadaných 

domácích úloh a jejich celkový vztah k vyučovanému předmětu. 

E) Přínos předmětu k rozvoji klíčových a odborných kompetencí 

 

Vzdělávací oblast je úzce propojena s průřezovým tématem Člověk a svět práce a se standardem 

finanční gramotnosti pro střední vzdělávání. 

 

Kompetence k učení: 

• žák má pozitivní vztah k učení a vzdělávání 

• ovládá různé techniky učení, umí si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky 

• uplatňuje různé způsoby práce s textem, umí efektivně vyhledávat a zpracovávat 

informace, je čtenářsky gramotný 

• s porozuměním poslouchá mluvené projevy, pořizuje si poznámky 

• využívá ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí 
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Kompetence k řešení problémů: 

• žák porozumí zadání úkolu nebo určí jádro problému, získá informace potřebné k řešení 

problému, navrhne způsob řešení a zdůvodní jej, vyhodnotí a ověří správnost zvoleného 

postupu a dosažené výsledky 

• uplatňuje při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace 

• volí prostředky a způsoby vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívá zkušeností 

a vědomostí nabytých dříve 

• spolupracuje při řešení problémů s jinými lidmi 

 

Komunikativní kompetence 

• žák se vyjadřuje přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech 

mluvených i psaných a vhodně se prezentuje 

• formuluje své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a 

jazykově správně 

• účastní se aktivně diskusí, formuluje a obhajuje své názory a postoje 

• dodržuje jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii 

• vyjadřuje se a vystupuje v souladu se zásadami kultury projevu a chování 

• dosáhne jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní uplatnění dle potřeb a charakteru 

příslušné odborné kvalifikace 

 

Personální a sociální kompetence 

• pracuje v týmu a podílí se na realizaci společných pracovních a jiných činností 

• přijímá a odpovědně plní svěřené úkoly 

• žák jedná odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve 

veřejném zájmu 

 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 

• žák má odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání; 

uvědomuje si význam celoživotního učení a je připraven přizpůsobovat se měnícím se 

pracovním podmínkám 

 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat 

s informacemi 

• žák pracuje s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních 

technologií 

• pracuje s běžným základním a aplikačním programovým vybavením 

• získává informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě 

Internet 

• zná obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků 

• vhodně komunikuje s potenciálními zaměstnavateli, prezentuje svůj odborný potenciál 

a své profesní cíle 

 

Matematické kompetence 

• aplikuje matematické postupy při řešení úloh běžného života 
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• čte různé grafické formy znázornění (tabulky, grafy, diagramy, schémata) 

• provádí reálný odhad výsledků řešení dané úlohy 

 

Odborné kompetence 

• jedná ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje 

• efektivně hospodaří se svými finančními prostředky 

• nakládá se vstupy ekonomicky a s ohledem na životní prostředí 

• zná význam, účel a užitečnost vykonané práce a její finanční a společenské ohodnocení 

• plánuje a posuzuje činnosti v pracovním procesu i běžném životě (náklady, zisk, vliv na 

životní prostředí, sociální dopady) 

F) Uplatnění průřezových témat 

Dle možností budou do výuky zařazována také průřezová témata, jejichž prostřednictvím je 

možno pozitivně ovlivňovat hodnotovou orientaci žáků a jejich morální postoje, učit je 

občanskému soužití, vést je k zodpovědnosti za další vývoj společnosti, za stav životního 

prostředí i kulturního dědictví. (Občan v demokratické společnosti, člověk a životní prostředí, 

člověk a svět práce, informační a komunikační technologie.)  

3. ročník, 2 h týdně, povinný 

Základy tržní ekonomiky  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• správně používá a aplikuje základní 

ekonomické pojmy 

• 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 

- ekonomie, ekonomika, makro, mikro, eko- 

   nomické systémy, ekonomické subjekty 

- potřeby, statky, služby, spotřeba, životní 

  úroveň 

- výroba, výrobní faktory, hospodářský proces 

- trh, tržní subjekty, nabídka, poptávka, zboží, 

  cena 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a svět práce, Občan v demokratické společnosti 

přesahy do: Matm (2. ročník): Finanční matematika, Ek (3. ročník): Daňová evidence 
 

přesahy z: ON (3. ročník): Člověk a ekonomika, Matm (3. ročník): Exponenciální funkce 

Zaměstnanci  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• popíše hierarchii zaměstnanců v orga-

nizaci, jejich práva a povinnosti 

• na příkladech vysvětlí a vzájemně 

porovná druhy odpovědnosti za škody 

- organizace práce na pracovišti 

- druhy škod a možnosti předcházení škodám,   

  odpovědnost zaměstnance a odpovědnost   

  zaměstnavatele 
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ze strany zaměstnance a zaměstnava-

tele 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a svět práce, Občan v demokratické společnosti 

přesahy do: ON (3. ročník): Člověk a ekonomika 
 

přesahy z: EkP (3. ročník): Základy tržní ekonomiky, ON (3. ročník): Člověk a ekonomika 

Podnikání, podnikatel  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• orientuje se v právních formách 

podnikání a dovede charakterizovat je-

jich základní znaky 

• posoudí vhodné formy podnikání pro 

obor 

• vytvoří jednoduchý podnikatelský zá-

měr a zakladatelský rozpočet 

• na příkladu popíše základní povinnosti 

podnikatele vůči státu 

- podnikání a jeho právní formy 

- podnikatelský záměr 

- typy obchodních společností 

 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a svět práce, Občan v demokratické společnosti 

přesahy do: - 

přesahy z: EkP (3. ročník): Základy tržní ekonomiky, ON (3. Ročník): Člověk a ekonomika 

Podnik, majetek podniku a hospodaření podniku  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• rozlišuje jednotlivé druhy majetku 

• orientuje se v účetní evidenci majetku 

• rozlišuje jednotlivé druhy nákladů a 

výnosů 

• řeší jednoduché výpočty hospodář-

ského výsledku 

• řeší jednoduché kalkulace ceny 

- struktura majetku, dlouhodobý majetek,  

  oběžný majetek 

- náklady, výnosy a hospodářský výsledek 

- kalkulace nákladů a ceny 

 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a svět práce, Občan v demokratické společnosti 

přesahy z: EkP (3. ročník): Základy tržní ekonomiky, EkP (3. ročník): Podnikání a 

podnikatel, ON (3. ročník): Člověk a ekonomika 

Peníze, mzdy, daně, pojistné  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• orientuje se v platebním styku a smění 

peníze dle kurzovního lístku 

- peníze, hotovostní a bezhotovostní platební  

  styk v národní i zahraniční měně 
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• vyplňuje doklady související s po-

hybem peněz 

• vysvětlí podstatu inflace a její dů-

sledky 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 

• řeší jednoduché výpočty mezd 

• vysvětlí úlohu státního rozpočtu v ná-

rodním hospodářství 

• orientuje se v daňové soustavě, 

charakterizuje význam daní pro stát 

• řeší jednoduché příklady na výpočet 

DPH a daně z příjmů 

• orientuje se v produktech pojiš-

ťovacího trhu, vybere nejvhodnější po-

jistný produkt dle svých potřeb 

• vypočte sociální a zdravotní pojištění 

- inflace, úroková míra 

- mzda časová a úkolová 

- státní rozpočet 

- daňová soustava, pojišťovací soustava 

- zdravotní a sociální pojištění 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Občan v demokratické společnosti, Člověk a svět práce 

přesahy do: Matm (2. ročník): Finanční matematika 

přesahy z: EkP (3. ročník): Základy tržní ekonomiky, ON (3. ročník): Člověk a ekonomika, 

Matm (3. ročník): Exponenciální funkce 

Daňová evidenční povinnost  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• vyhotoví daňový doklad 

• umí vést daňovou evidenci pro plátce i 

neplátce DPH 

• vyhotoví zjednodušené daňové při-

znání k dani z přidané hodnoty 

- zásady a vedení daňové evidence 

- daňová evidence 

- ocenění majetku a závazku v daňové   

  evidenci 

- minimální základ daně 

- daňová přiznání fyzických osob 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Občan v demokratické společnosti, Člověk a svět práce 

přesahy z: EkP (3. ročník): Základy tržní ekonomiky, ON (3. ročník): Člověk a ekonomika, 

EkP (3. ročník): Peníze, mzdy, daně, pojistné 

6.9. Technická zařízení a doprava 

6.9.1. Základy mechanizace  

1. Pojetí vyučovacího předmětu mechanizace  



 117 

A) Obecný cíl předmětu 

Mechanizace je vyučovací předmět, který prohlubuje vědomosti a dovednosti studentů 

získaných ve fyzice a matematice. Seznamuje je se základními pojmy a studenti získávají 

poznatky o konstrukci, funkci, seřízení, obsluze, údržbě a optimálním využití zemědělských 

strojů. Nedílnou součástí je učivo týkající se elektrotechniky a zemědělské dopravy. Připravuje 

studenty pro poznávání zemědělských mechanizačních prostředků probíraných v rámci 

navazujících odborných předmětů – pěstování rostlin, chovu zvířat a praxe. 

B) Charakteristika učiva               

Vyučování je vedeno tak, aby studenti rozuměli odborné terminologii a textům odborné 

literatury, vysvětlili konstrukci, funkci, seřízení, obsluhu, údržbu a využití zemědělských strojů, 

zařízení a mechanizačních prostředků. Zajímají se o aplikaci mechanizace v pod-mínkách 

pěstování rostlin, chovu zvířat ve službách pro zemědělství a zpracovatelský průmysl. Řeší se 

otázky ochrany zdraví při práci a hygiena práce. Při výuce je možno využívat znalostí a 

zkušeností z předmětu praxe. 

C) Pojetí výuky 

Zemědělská mechanizace se vyučuje v 1. a 2. ročníku. Je rozdělena na šest v 1. ročníku a na 

čtyři tematické úseky ve 2. ročníku, které na sebe navazují. Cvičení probíhají v obou roční-cích. 

Při cvičení je prakticky procvičováno v podmínkách školy probrané učivo. Při probírání učiva 

je užíváno jak didaktické techniky, tak modelů. Ve cvičeních většinou procvičujeme jednotlivé 

druhy strojů. 

D) Hodnocení výsledků žáků 

Hodnocení žáků je kombinací známek z písemných testů, ústního zkoušení a známek 

z praktických cvičení. Je zde kladen důraz na porozumění učivu, hodnotí se samostatnost při 

aplikaci navrhování použití mechanizačních prostředků s ohledem na ekonomiku a ekologii 

výroby. 

E) Přínos předmětu k rozvoji klíčových a odborných kompetencí 

Rozvoj klíčových kompetencí: 

Kompetence k učení: 

• žák využívá těch stylů učení, které mu nejlépe vyhovují, a v návaznosti na ně plánuje, 

organizuje a vyhodnocuje své učební povinnosti 

• využívá pro učení různé informační zdroje, písemně zaznamenává hlavní myšlenky či 

údaje z textů a projevů jiných lidí, aktivně vyhledává informace z různých zdrojů 

Komunikativní kompetence: 

• žák formuluje své myšlenky srozumitelně, v logickém sledu, přehledně a jazykově 

správně                                              

• aktivně diskutuje – formuluje a obhajuje své názory a postoje, ale současně respektuje 

názory druhých 
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Personální a sociální kompetence 

• žák posuzuje reálně své možnosti, předvídá důsledky svého chování a jednání 

• přijímá a odpovědně plní svěřené úkoly 

• pracuje v týmu a nachází v něm uplatnění 

Přínos výuky předmětu základy mechanizace k rozvoji odborných kompetencí 

• žák aplikuje vhodné postupy při řešení technických problémů, zdůvodňuje a obhajuje      

vlastní řešení 

• zdůvodňuje nutnost vytvoření a respektování zásad BOZP 

• sleduje vývoj zemědělské techniky 

F) Uplatnění průřezových témat 

a) Člověk a životní prostředí – dodržovat efektivní provoz a nenarušovat životní prostředí.     b) 

Informační a komunikační technologie – efektivně pracovat a používat dané prostředky. 

1. ročník, 2 hodiny týdně, povinný, povinný 

Technický základ  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• orientuje se v základech technického 

kreslení  

• charakterizuje základní vlastnosti a po-

píše možnosti použití různých druhů 

materiálů 

• orientuje se v technické dokumentaci a 

odvozuje z ní opatření pro využívání 

strojů a zařízení  

• rozděluje a určí jednotlivé druhy ma-

teriálů 

 Základy technického kreslení 

 Konstrukční, provozní a stavební materiály 

 Vlastnosti materiálů 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a svět práce 

přesahy do: OVM (1. ročník): BOZP, OVM (1. ročník): Obrábění kovů, dřeva 

přesahy z: OVM (3. ročník): Stájová mechanizace 

Části strojů a jejich složení  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• dodržuje bezpečnostní a hygienické 

předpisy v zemědělské dopravě 

• vysvětlí složení strojů a popíše funkce 

jejich hlavních částí 

 Spoje, převody, potrubí 

 Energetické zdroje, ovládací soustavy 

 

komentář 
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pokrytí průřezových témat: Člověk a svět práce 

přesahy do: OVM (1. ročník): Nácvik obsluhy malé mechanizace, OVŽV (1. ročník): Strojní 

dojení, OVM (1. ročník): Zapojování strojů a nářadí za traktor 

přesahy z: OVM (1. ročník): Nácvik obsluhy malé mechanizace, OVŽV (1. ročník): Strojní 

dojení, OVM (1. ročník): Zapojování strojů a nářadí za traktor, OVM (1. ročník): Údržba 

strojů, práce v areálu školy, OVM (2. ročník): Rozmetadla průmyslových a statkových 

hnojiv, OVM (2. ročník): Mechanizační prostředky pro přípravu půdy, OVM (2. ročník): 

Stroje na sklizeň zrnin, OVM (2. ročník): Stroje na nakládání krmiv, hnoje, OVM (2. ročník): 

Zapojování strojů a nářadí za traktor, OVŽV (2. ročník): Obsluha dojicího zařízení, OVŽV 

(2. ročník): Strojní dojení, OVŽV (2. ročník): Stájová mechanizace, OVRV (3. ročník): 

Kalkulace nákladů na práci souprav 

Elektřina v zemědělství  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• vysvětlí a respektuje zásady ochrany 

před škodami způsobenými elektric-

kým proudem a ovládá zásady první 

pomoci při úrazu elektrickým proudem 

• popíše výrobu a rozvod elektrického 

proudu 

 Rozvod elektrického proudu 

 Elektromotory 

 Ochrana před škodami a první pomoc 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a svět práce 

přesahy do: - 

přesahy z: - 

2. ročník, 2,5 hodiny týdně, povinný 

Doprava v zemědělství  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• vysvětlí složení strojů a popíše funkce 

jejich hlavních částí 

 Dopravníky, doprava kapalin 

 Dopravní prostředky a zařízení               

 Paletizace a kontejnery 

komentář  

pokrytí průřezových témat: Člověk a svět práce 

přesahy do: OVŽV (2. ročník): Stroje na nakládání krmiv, hnoje, OVM (3. ročník): 

Automatizace v zemědělství, OVM (3. ročník): Využití mechanizačních prostředků 

v zemědělství 

přesahy z: -                                                                                                                                   

Stroje na zpracování půdy  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• vysvětlí složení strojů a popíše funkce 

jejich hlavních částí 

 Základní zpracování půdy                          

 Předseťové zpracování půdy                      

 Zpracování půdy během vegetace                     
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 Konstrukce a seřízení strojů na zpracování  

 půdy 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a svět práce 

přesahy do:  OVM (2. ročník): Stroje pro polní práce, OVM (2. ročník): Mechanizační 

prostředky pro přípravu půdy 

přesahy z: OVM (1. ročník): Nácvik obsluhy malé mechanizace, PR (1. ročník): Půdní 

činitelé, OVM (2. ročník): Mechanizační prostředky pro přípravu půdy, OVM (2. ročník): 

Zapojování strojů a nářadí za traktor, PR (2. ročník): Obecná produkce rostlinná                                                                                                                   

                                                                                                                    

Stroje na aplikaci pevných a kapalných hnojiv  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• vysvětlí složení strojů a popíše funkce 

jejich hlavních částí 

 Rozmetadla tuhých hnojiv a aplikace   

 kapalných hnojiv 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a svět práce 

přesahy do: OVM (1. ročník): Zapojování strojů a nářadí za traktor, OVM (2. ročník): 

Rozmetadla průmyslových a statkových hnojiv, Str. (3. ročník): 

přesahy z: OVM (2. ročník): Rozmetadla průmyslových a statkových hnojiv, OVM (2. 

ročník): Postřikovače, OVM (2. ročník): Zapojování strojů a nářadí za traktor, PR (2. ročník): 

Výživa rostlin a hnojení, PR (2. ročník): Legislativa pěstování rostlin a zpracování 

rostlinných produktů, OVRV (3. ročník): Hnojení statkovými hnojivy                                                                                                                                                                                                                                              

Stroje pro polní práce  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• uvede základní bezpečnostní požadav-

ky při práci se stroji a zařízeními na 

pracovišti a dbá na jejich dodržování 

• vysvětlí agrotechnické požadavky a 

popíše konstrukci, funkci, seřízení a 

obsluhu jednotlivých mechanizačních 

prostředků používaných při pěstování 

rostlin 

• navrhuje vhodnou skladbu strojů a 

zařízení pro jednotlivé technologie 

• zabezpečuje minimalizaci 

znečišťování pracovního a životního 

prostředí z technických zdrojů 

• omezuje znehodnocování půdy v dů-

sledku používání těžké mechanizace 

• sleduje vývoj zemědělské techniky 

• porovná postupy sklizně jednotlivých 

skupin plodin 

• uvede povinnosti pracovníka i zaměst-

navatele v případě pracovního úrazu 

 Setí, sázení  

 Sklizeň pícnin 

 Sklizeň zrnin 

 Sklizeň okopanin 

 Sklizeň speciálních plodin 
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komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a svět práce 

přesahy do: OVM (2. ročník): Mechanizační prostředky pro přípravu půdy, OVRV (3. 

ročník): Orba, způsoby, vyměřování pozemku 

přesahy z: Mech. (1. ročník): Stroje na zpracování půdy, OVM (1. ročník): Nácvik obsluhy 

malé mechanizace, OVM (1. ročník): Údržba strojů, práce v areálu školy, OVRV (2. ročník): 

Sklízecí stroje na pícniny, OVRV (2. ročník): Rozmetadla průmyslových a statkových 

hnojiv, OVRV (2. ročník): Secí a sázecí stroje, OVRV (2. ročník): Stroje na sklizeň zrnin. 

PR (3. ročník): Technologie pěstování obilnin, luskovin, olejnin, okopanin, pícnin a dalších 

významných plodin 

3. ročník, 2,5 hodiny týdně, povinný 

Zařízení na posklizňovou úpravu a skladování plodin  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• navrhuje vhodnou skladbu strojů a za-

řízení pro jednotlivé technologie 

• zabezpečuje minimalizaci 

znečišťování pracovního a životního 

prostředí z technických zdrojů 

• sleduje vývoj zemědělské techniky 

porovná postupy sklizně jednotlivých 

skupin plodin 

• uvede povinnosti pracovníka i zaměst-

navatele v případě pracovního úrazu 

 Čističky a sušičky zrna 

 Zařízení na konzervaci a skladování pícnin 

 Bramborárny 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a svět práce 

přesahy do: OVM. (3. ročník): Stavby pro RV, OVM (3. ročník): Automatizace v země-

dělství 

přesahy z: OVM (2. ročník): Stroje na nakládání krmiv, hnoje, PR (3. ročník): Základy 

zpracování rostlinných produktů 

Stájová mechanizace  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• uvede typy dojíren podle uspořádání 

stání                                          

• vysvětlí možnosti a výhody elektro-

nizace v chovu zvířat 

• popíše mechanizační prostředky na 

přípravu a krmení zvířat 

• orientuje se v zařízeních na odkliz 

výkalů a hnoje 

• uvede povinnosti pracovníka i zaměst-

navatele v případě pracovního úrazu 

 Stroje na přípravu a zakládání krmiv  

 Napáječky                                                    

 Krmné vozy                                                        

 Zařízení na odkliz hnoje a výkalů                        

 Zařízení na dojení a ošetřování mléka 

komentář 
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pokrytí průřezových témat: Člověk a svět práce 

přesahy do: OVŽV (2. ročník): Obsluha dojicího zařízení, OVŽV (2. ročník): Strojní dojení, 

OVŽV (2. ročník): Stájová mechanizace, OVŽV (2. ročník): Posuzování stájového prostředí,  

přesahy z: OVŽV (1. ročník): Ruční dojení, OVŽV (1. ročník): Strojní dojení, PXUR (2. 

ročník): Strojní dojení                                                                                                                         

Mechanizační prostředky pro lesní činnost  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• popíše mechanizační prostředky po-

užívané v lesním hospodářství 

• uvede povinnosti pracovníka i zaměst-

navatele v případě pracovního úrazu 

 Mechanizace pro lesoškolky              

 Mechanizace pro pěstební činnost   

 Mechanizace pro těžbu dřeva 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce 

přesahy do: OVRV (3. ročník): Pěstební činnost v lese   

přesahy z: OVRV (3. ročník): Pěstební činnost v lese 

Stavby v zemědělství  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• charakterizuje zemědělské stavby 

s ohledem na používané technologie 

• orientuje se v technické dokumentaci 

 

 Stavby pro skot 

 Stavby pro prasata 

 Technická zařízení v zemědělství                      

 Stavby v rostlinné a živočišné produkci   

 Technická dokumentace 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce 

vzájemný přesah: OVM (3. ročník): Stájová mechanizace 

 

6.9.2. Motorová vozidla 

1. Pojetí vyučovacího předmětu název předmětu motorová vozidla 

A) Obecný cíl předmětu 

Předmět spadá do odborného povinného základu oboru Farmář. Poskytuje žákům soubor 

poznatků o pravidlech silničního provozu, základní znalosti z konstrukce, údržby a ovládání 

vozidel. Hlavním cílem předmětu je připravit žáky ke zkoušce z odborné způsobilosti pro řízení 

motorových vozidel skupiny T a po doplnění praktických jízd získat řidičské oprávnění 

potřebné jako kvalifikační předpoklad pro vykonávání profese farmář. Žáci během studia 

získají také řidičské oprávnění skupiny B a C, což zvýší jejich konkurenceschopnost a uplatnění 

na trhu práce. 

B) Charakteristika učiva 

Učivo se skládá : 
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1) z pravidel silničního provozu 

2) ze zásad bezpečné a ekologické jízdy 

3) ze zdravotnické přípravy 

4) ze znalostí o konstrukci vozidla 

Učivo je sestaveno na základě platných předpisů o výuce žadatelů o ŘP (Zákon č. 247/2000 

Sb.), o pravidlech silničního provozu (Zákon č.361/2000 Sb.), o technických podmínkách 

provozu na pozemních komunikacích (Zákon 56/2001 Sb.) a souvisejících předpisů. 

C) Pojetí výuky 

Předmět se vyučuje ve druhém a třetím ročníku. Ve druhém ročníku žáci získají řidičské 

oprávnění skupiny T, ve třetím pak skupiny B a C. 

Výuka předmětu motorových vozidel směřuje k tomu, aby žáci uměli : 

1) správně interpretovat zákony a ostatní právní normy související s provozem na 

pozemních komunikacích. 

2) Provádět údržbu vozidel 

3) Vysvětlit konstrukci a účel základních strojních skupin na vozidle 

4) Rozpoznat nebezpečné situace na pozemních komunikacích 

5) Zdůvodnit vliv a dopad dopravy na životní prostředí 

6) Poskytnout první pomoc zraněnému člověku při dopravní nehodě 

 

Výuka a hodinová dotace  předmětu: 2. ročník : 1,5 hodiny  týdně,   3. ročník 1 hodina týdně. 

Předmět je rozčleněn do 4 tématických celků a praktického výcviku. Výuka je koncipována tak, 

aby splňovala závazné podmínky dané Zákonem 247/2000 pro výcvik žadatelů o řidičská 

oprávnění. Teoretická část je doplněna cvičeními, na které je třída dělena do skupin podle 

platných předpisů. Při jedné části praktických cvičení se žáci seznamují s konstrukcí přímo na 

vozidlech nebo na modelech a nacvičují úkony první pomoci při dopravní nehodě. Další část 

cvičení probíhá v počítačové učebně, kde si žáci ověřují svoje znalosti při absolvování testů pro 

uchazeče o řidičské oprávnění. Teoretická výuka je doplněna rozborem skutečných dopravních 

situací a dopravních nehod. 

D) Hodnocení výsledků žáků 

Je založeno na získání známek z testů pravidel silničního provozu a ústního zkoušení 

z konstrukce a údržby vozidel. Je hodnocena též schopnost aplikovat znalosti z pravidel sil-

ničního provozu. Při hodnocení žáka se přihlíží jeho úspěšnosti při skládání zkoušek z od-borné 

způsobilosti řidičů 

E) Přínos předmětu k rozvoji klíčových a odborných kompetencí. 

V rámci výuky jsou rozvíjeny kompetence řešit problémy a problémové situace při řešení 

dopravních  situací. Rozvíjeny jsou schopnosti rychle a přesně se rozhodovat v krizových 

situacích. Rozvíjeny jsou také dovednosti využívat informační technologie pracovat s odbornou 

literaturou a internetem při vyhledávání informací a provádění zkušebních testů.  

2. ročník, 1,5 h týdně, povinný; 3. ročník,  1 h týdně, povinný                              
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Název tematického celku: Teorie bezpečné jízdy 

  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• vyjmenuje některé významné historic-

ké mezníky automobilismu a motoris-

mu a vysvětlí klady a zápory využívání 

motorových vozidel 

• zná symboly ovladačů a kontrolek a 

rozumí údajům přístrojů na palubní 

desce  

• orientuje se ve vývoji a historii 

motorismu 

• ovládá ovládací ústrojí traktoru 

• umí zvolit správné oblečení pro řízení 

a zná úkony, které řidič musí vykonat 

před zahájením jízdy 

• teoreticky ví jak si počínat při jed-

notlivých jízdních úkonech 

• zná pravidla jízdy s přívěsem a ví, jak 

bezpečně uložit náklad 

• zná základní pravidla bezpečné jízdy, 

umí rozeznat nebezpečné situace a teo-

reticky jak se v takových situacích 

zachovat a jak jim předcházet 

• umí objasnit zásady ekonomické a 

ekologické jízdy 

• mí vyjmenovat nové ekologické mo-

tory a zná jejich klady a zápory 

 Vývoj a historie motorismu 

 Ovládací ústrojí traktoru 

 Příprava před jízdou 

 Jízda vozidlem 

 Bezpečná jízda 

 Úsporná a ekologická jízda 

 Nové technologie v pohonu 

 motorových vozidel 

 

 

Název tematického celku: Pravidla provozu na pozemních komunikacích 

 

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• zná ustanovení zákona 361/2000 

provozu na pozemních komunikacích 

• zná symboly dopravních značek a je-

jich význam 

• umí řešit všechny typy dopravních si-

tuací 

• ví, jak se mají chovat účastníci do-

pravní nehody, ví co bývá nejčas-

tějšími příčinami dopravních nehod 

• zná technické podmínky, za jakých 

může provozovat vozidlo na pozem-

ních komunikacích 

• dodržuje předpisy o provozu vozidel 

 Ustanovení pravidel silničního 

 provozu 

 Dopravní značky 

 Dopravní situace 

 Dopravní nehody 

 Technické podmínky provozu 

 

komentář 
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pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce, Informační a 

komunikační technologie, Občan v demokratické společnosti 

vzájemné přesahy: OV (2. ročník): Mechanizace, OV (3. ročník): Mechanizace, OV (3. 

ročník): Pěstování rostlin, OV (2. ročník): Pěstování rostlin, MV (2., 3.ročník): Pravidla 

provozu na pozemních komunikacích 
 

 

Název tematického celku: Nauka o konstrukci a údržbě 

 

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• umí provést kontrolu vozidla před 

jízdou 

• zná účel a použití a údržbu: kol a pneu-

matik, chladící soustavy, katalyzátoru, 

spojky, převodovky, tlumiče pérování, 

kotoučovou a bubnovou brzdu, tlumiče 

pérování, ABS, akumulátoru, pojistek, 

• umí vysvětlit rozdíl mezi zážehovým a 

vznětovým motorem, zná postup při 

výměně kola, pozná projevy nesprávné 

geometrie řízení,ví jak se kontrolují a 

doplňují provozní kapaliny, zná sym-

boly kontrolek a ovladačů a povinnou 

výbavu 

• provádí základní údržbu motorového 

vozidla 

• charakterizuje konstrukci a funkci 

hlavních částí motorového vozidla 

 Složení a údržba motorového vozidla 

 Vybavení vozidla a prvky aktivní a  pasivní   

 bezpečnosti 

 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce, Informační a 

komunikační technologie, Občan v demokratické společnosti 

vzájemné přesahy: MV (2., 3.ročník): Teorie bezpečné jízdy, OV (3. ročník): Mechanizace, 

OV (3. ročník): Pěstování rostlin, OV (2. ročník): Pěstování rostlin, OV (2. ročník): 

Mechanizace, Mech (2. ročník): Části strojů a zařízení, Mech (2. ročník): Části strojů a jejich 

složení 
 

 

Název tematického celku: Zdravotnická příprava 

 

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• rozpozná příznaky nejčastějších zraně-

ní při dopravní nehodě a zná zásady 

poskytnutí první pomoci 

• je schopen poskytnout první pomoc při 

dopravní nehodě 

 První pomoc zraněným při dopravní nehodě 

 

 

komentář 
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pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce, Informační a 

komunikační technologie, Občan v demokratické společnosti 

vzájemné přesahy: OV (1., 2., 3 ročník): BOZP, MV (1., 2. ročník): Opakování a 

upevňování učiva 
 

 

Název tematického celku: Opakování a upevňování učiva 

 

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• je schopen vykonat teoretickou část 

zkoušky z odborné způsobilosti řidičů 

 Opakování 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce, Informační a 

komunikační technologie, Občan v demokratické společnosti 

vzájemné přesahy: MV (1., 2. ročník): Teorie bezpečné jízdy, MV (1., 2. ročník): Pravidla 

provozu na pozemních komunikacích,  MV (1.,2. ročník): Nauka o konstrukci a údržbě, MV 

(1., 2. ročník): Zdravotnická příprava   
 

 

Název tematického celku: Praktická cvičení 

 

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• umí zkontrolovat vozidlo, doplnit pro-

vozní kapaliny, vyměnit 

• žárovku a pojistku, vyměnit kolo, za-

pojit přívěs, připojit tažné lano 

• umí poskytnout první pomoc při nej-

častějších úrazech způsobených do-

pravní nehodou 

• je schopen napsat zkušební test na sta-

novený počet bodů 

• získá odbornou připravenost k řízení 

motorových vozidel skupiny T, B, C 

 Nácvik praktické údržby na vozidle 

 Nácvik první pomoci 

 Vypracovávání zkušebních testů a vyhodno-  

 cování případných chyb 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce, Informační a 

komunikační technologie, Občan v demokratické společnosti 

vzájemné přesahy: MV (1., 2. ročník): Nauka o konstrukci a údržbě, MV (1., 2. ročník): 

Zdravotnická příprava, MV (1., 2. ročník): Opakování a upevňování učiva,  Mech (2. 

ročník): Části strojů a zařízení, Mech (2.ročník): Části strojů a jejich složení, MV (2., 3. 

ročník): Teorie bezpečné jízdy, MV(2., 3.ročník): Pravidla provozu na pozemních 

komunikacích, OV (2. ročník): Mechanizace, OV (3. ročník): Mechanizace, OV (3. ročník): 

Pěstování rostlin, OV (2. ročník): Pěstování rostlin, OV (1., 2., 3. ročník): BOZP 
 

6.9.3. Odborný výcvik  

1. Pojetí vyučovacího předmětu odborný výcvik 
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A) Obecný cíl předmětu 

Předmět odborný výcvik umožní žákům utvořit si ucelený přehled o výrobních technologiích 

používaných v zemědělské výrobě. Získaný přehled vědomostí, znalostí a dovedností budou 

moci uplatnit následně v zemědělských podnicích a farmách. Získají praktické dovednosti a 

zkušenosti v pěstování rostlin a jejich ošetřování a zpracování, v chovu hospodářských zvířat a 

obsluze mechanizačních prostředků a péči o ně. Učí žáky dodržovat zásady BOZP a po-užívat 

odbornou terminologii. Syntetizují v předmětu vědomosti získané v předmětech rostlinné 

výroby, živočišné výroby, mechanizace, chemie, biologie. 

B) Charakteristika učiva 

Předmět se skládá z několika vyučovacích oblastí. V oblasti rostlinné výroby se žáci zaměřují 

na práci s ručním nářadím, získávají vědomosti a dovednosti v zahradnictví, ovocnářství. Naučí 

se hodnotit a skladovat rostlinnou produkci. Pěstují, sklízí a ošetřují zemědělské plodiny. 

V oblasti živočišné výroby se naučí zacházet s malými a velkými zvířaty. Orientují se 

v technologiích živočišné výroby, ve způsobech krmení, ustájení, ošetřování, léčení označování 

a evidencí zvířat. V oblasti mechanizace se naučí obsluhovat, seřizovat malou a velkou 

mechanizaci v rostlinné i živočišné výrobě. Základní opravy a údržbu mechanizace. 

Mechanizační prostředky následně používají při praktických činnostech v průběhu odborného 

výcviku v rostlinné a živočišné výrobě. 

C) Pojetí výuky 

Předmět se vyučuje v prvním, druhém a třetím ročníku. 

Učivo je rozděleno do tří tematických celků, které jsou vzájemně provázány tak, aby 

respektovaly specifika zemědělské výroby. Cílem předmětu je především získání praktických 

dovedností a zkušeností v pěstování rostlin a jejich ošetřování a zpracování, v chovu 

hospodářských zvířat a obsluze mechanizačních prostředků a péči o ně. Učí žáka dodržovat 

zásady BOZP a používat odbornou terminologii. Učivo bude vyučováno v podmínkách školy, 

školního závodu a v organizacích spolupracujících partnerů. O průběhu odborného výcviku 

vedou žáci záznamy. Při výuce se bude využívat především skupinová výuka se zaměřením na 

vlastní aktivní činnost žáků. V malé míře pak výklad a řízený rozhovor. 

Strategie výuky  

V rámci školního roku se střídá týden teoretické výuky a týden odborného výcviku. 

Výuka a týdenní hodinová dotace předmětu : 

1. ročník - 15 hodin a  2 týdny prázdninové praxe 

2. ročník - 15 hodin a 2 týdny prázdninové praxe 

3. ročník - 15 hodin 

Prázdninová praxe bude probíhat vždy o prázdninách v měsících červenci a srpnu na školním 

závodě, pozemcích školy a u sociálních partnerů dle požadavků školy. 

D) Hodnocení výsledků žáků 

Žáci budou hodnoceni na základě praktického zvládnutí jednotlivých pracovních úkonů, 

dovedností si tyto úkoly správně naplánovat, šetrného hospodaření se svěřenými výrobními 
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prostředky, na základě dodržování chovatelských a pěstitelských standardů. Neposledním 

kritériem hodnocení žáků je i dodržování BOZP. Hodnocení se bude prověřovat i ústní a pí-

semnou formou. Součástí hodnocení je také zpracovaná žákova zpráva o odborném výcviku a 

hodnocení prázdninové praxe instruktory na pracovištích. 

E) Přínos předmětu k rozvoji klíčových a odborných kompetencí. 

Vyučovaný předmět se podílí na rozvoji těchto kompetencí : 

1. kompetence k řešení problémů (porozumět zadání problému, zvolit správný postup) 

2. komunikativní kompetence (používání odborné terminologie) 

3. personální a sociální (pracovat v týmu, odhadovat důsledky svého jednání) 

4. kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitm 

5. odborné kompetence (pěstování rostlin, chov zvířat, využívání zemědělské techniky, 

řízení motorových vozidel, kvalita práce, ekonomické jednání a dodržování BOZP) 

 

Poznámka:  

Níže jsou zpracovány také kompetence a učivo pro veškerý odborný výcvik, tj. i celky 

zasahující do oblasti pěstování rostlin ( 6.10.2. Odborný výcvik RV ) a do oblasti chovu zvířat 

(6.11.2. Odborný výcvik ŽV). 

1. ročník, 15 h týdně, povinný                                  

Název tematického celku: Mechanizace    1. ROČNÍK  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo                                      

• seznámí se s předpisy týkajících se 

BOZP a PO při odborném výcviku 

• dodržuje ustanovení týkající se bez-

pečnosti a ochrany zdraví při práci a 

požární prevence 

• orientuje se v zásadách první pomoci 

při úrazech na pracovišti a je schopen 

poskytnout první pomoc při případném 

úrazu 

• při obsluze, běžné údržbě a čištění 

strojů a zařízení postupuje v souladu 

s předpisy a pracovními postupy 

• na pracovišti při práci se zvířaty, stroji, 

zařízeními a ručním nářadí dodržuje 

požadované bezpečnostní opatření 

• určí rizika pro vykonávané činnosti, 

možné příčiny úrazů a jejich prevenci. 

• pracuje s ručním nářadím 

• provádí opravy a nasazování ručního 

nářadí 

• při pracovních operacích určí a cha-

rakterizuje jednotlivé pracovní operace 

• procvičuje manuální dovednosti při 

realizaci výrobku 

 Úvodní instruktáž BOZP              

 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci,   

 hygiena práce, požární prevence. 

 Seznámení s pracovišti. 

 Dílenské práce                    

 Plošné měření a rýsování 

 Pilování 

 Řezání kovů 

 Stříhání kovů 

 Vrtání 

 Nýtování 

 Řezání závitů 

 Sekání a probíjení 

 Rovnání, ohýbání 

 Zpracování dřeva           

 Rašplování 

 Spojování 

 Měření a rýsování 

 Základy montážních, demontážních prací:  
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• charakterizuje základní vlastnosti a po-

píše možnosti použití různých druhů 

materiálů 

• osvojí si potřebné dovednosti.  

• vysvětluje zásady jednotlivých způso-

bů montáže a demontáže 

• používá přípravky pro montáže a de-

montáže mechanismů 

• vykonává jednoduché montážní a de-

montážní práce zemědělských strojů a 

zařízení 

• manipuluje, ovládá a seřizuje závěsy 

traktoru a ovládací prvky v traktoru 

• ovládá přestavění stroje z přepravní do 

pracovní polohy a naopak 

• provádí údržbu, obsluhu a seřízení. 

• pracuje s malou mechanizací 

• osvojí si potřebné dovednosti 

• používá malou mechanizaci při běžné 

údržbě pozemků 

Vzájemné uložení součástí a dílů    

 Rozebíratelné spoje 

 Nerozebíratelné spoje 

 Součásti k přenosu sil a momentů 

 

 Zapojování strojů a nářadí za traktor, ovládací    

 prvky v traktoru: 

 Tříbodový závěs            

 Závěsy traktoru  

 Hydraulika, vývodový hřídel, redukce 

 Nácvik obsluhy malé mechanizace: 

 Obsluha, ovládání, řízení a práce s malou   

 mechanizací 

 Malotraktor 

 Křovinořez 

 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce,Občan v de-

mokratické společnosti 

vzájemné přesahy: Mech (1. ročník): Technický základ, Mech (1. ročník): Části strojů a 

jejich složení, Mech (2. ročník): Stroje na zpracování půdy, OV (2. ročník): Mechanizace,  

OV (3.ročník): Mechanizace, OV (2. ročník): Pěstování rostlin, OV(1. ročník): Pěstování 

rostlin 
 

 

Název tematického celku: Pěstování rostlin   1. ROČNÍK 

Výsledky vzdělávání – žák: učivo                                               

 

• dodržuje a vysvětlí ustanovení týkající 

se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

a požární prevence 

• určí rizika pro vykonávané činnosti, 

možné příčiny úrazů a jejich prevenci 

• rozpozná základní druhy pěstovaných 

plodin 

• ošetřuje porosty během vegetace 

• vysazuje, seje, sklízí a ošetřuje plodiny 

pěstované v zelinářství 

• sklízí ovoce, provádí řez ovocných 

stromů 

• pracuje s ručním nářadím 

 Práce v zelinářství                    

 Výsadba, výsev  

 Výroba sadby 

 Ošetřování v průběhu vegetace 

 Sklizňové práce a skladování 

 Zpracování zeleniny 

 Práce v ovocnářství                    

 Řez ovocných stromů  

 Výroba sadby ovoce 

 Výsadba a ošetřování sadu 

 Sklizeň ovoce, zpracování a skladování ovoce 

Práce na chmelnici: 
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• používá správným způsobem ruční 

nářadí při všech činnostech v rámci 

rostlinné výroby 

• provádí opravy a nasazování ručního 

nářadí 

• určí významné plevele a různými 

způsoby reguluje zaplevelení 

• skladuje a zpracovává produkty z vy-

pěstované zeleniny 

• vyrábí ovocnou sadbu 

• vysazuje a ošetřuje ovocné stromy 

• sklízí ovoce, skladuje ovoce a zpra-

covává ovoce 

• skladuje zemědělské potřeby a pro-

dukty 

• používá délková měřidla, odhaduje 

výměru pozemku, pracuje s pozemko-

vou mapou 

• určuje hmotnost zásob, eviduje zásoby 

 

Jarní práce – zavádění, zapichování 

 Poznávání zemědělských plodin:  

 Poznávání základních plodin a plevelů   

 Určování hmotnosti zásob, evidence zásob  

 Skladování zemědělských potřeb a rostlinných    

 produktů 

 Hmotnost zásob 

 Evidence zásob 

 Délkové a plošné měrné jednotky 

 Pozemkové mapy a značky. 

 Práce s ručním nářadím          

 Rytí 

 Sečení 

 Hrabání 

 Stříhání  

 Pletí  

 Okopávání, kypření 

 Nakládání a odvoz materiálů 

 Setí, výsadba 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce,Občan v de-

mokratické společnosti 

vzájemné přesahy: PR (1. ročník): Povětrnostní, klimatičtí a půdní činitelé, PR (2. ročník): 

Technologie pěstování obilnin, luskovin, okopanin, pícnin, ovoce a zeleniny, OV (2. ročník) 

Pěstování rostlin, OV (2. ročník) Mechanizace, OV (1. ročník): Mechanizace, OV (2. ročník):  

Pěstování rostlin 
 

Název tematického celku: Chov zvířat     1. ROČNÍK 

Výsledky vzdělávání – žák: učivo                                               

• dodržuje a vysvětlí ustanovení týkající 

se bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a požární prevence 

• seznámí se s  bezpečností a ochranou 

zdraví při chovu zvířat 

• dodržuje pravidla při vstupu ke zví-

řatům 

• určí rizika pro vykonávané činnosti, 

možné příčiny úrazů a jejich prevenci 

• rozpozná a charakterizuje základní 

druhy krmiv a krmných směsí a po-

soudí jejich vhodnost ke zkrmování pro 

jednotlivé druhy hospodářských zvířat 

 Statková krmiva, jadrná krmiva, krmné směsi  

 Poznávání, úprava  

 Skladování, evidence 

 Nácvik zacházení s mladými zvířaty, přístup   

 ke zvířatům: 

 Vodění, vážení zvířat               

 Ruční a strojní dojení:     

 Potrubní dojení  

 Dojení do konví   

 Ruční dojení 

 Ošetřování, krmení hospodářských zvířat:   
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• dokáže zjistit stav zásob na skladě a 

orientuje se v evidenci a způsobech 

skladování zásob 

• vysvětlí zásady zacházení se zvířaty 

včetně ochrany zvířat proti týrání  

• váží a vodí zvířata 

• provádí a vysvětluje způsob a použití 

ručního dojení  

• seřizuje a čistí dojicí zařízení, správně 

jej obsluhuje při dojení 

• provádí a vysvětluje princip strojního 

dojení  

• ošetřuje, podestýlá, krmí vybrané kate-

gorie hospodářských zvířat 

• krmí, napájí a ošetřuje jednotlivé druhy 

a kategorie hospodářských zvířat 

• připravuje a upravuje krmiva 

 Drůbež            

 Selata 

 Ovce 

 Kozy 

 Telata 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce,Občan v de-

mokratické společnosti 

přesahy do: CHZ (1. ročník): Anatomie a fyziologie hospodářských zvířat, CHZ(1. ročník): 

Obecná zootechnika, CHZ (2. ročník): Výživa a krmení hospodářských zvířat, CHZ (3. roč-

ník): Chov ovcí, CHZ (3. ročník): Chov drůbeže, OV (3. ročník) Chov zvířat, OV (2.ročník) 

Chov zvířat 
 

přesahy z: CHZ (1. ročník): Obecná zootechnika, CHZ (2. ročník): Výživa a krmení hospod-

dářských zvířat, CHZ (3.ročník): Chov ovcí, CHZ (3. ročník): Chov drůbeže, OV (3.ročník) 

Chov zvířat, OV (2. ročník): Chov zvířat, CHZ (1.ročník): Anatomie a fyziologie hospo-

dářských zvířat 

2. ročník, 15 h týdně, povinný                                  

Název tematického celku: Mechanizace    2. ROČNÍK  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo                                                    

• seznámí se s předpisy týkajících se 

BOZP a PO při odborném výcviku 

• dodržuje ustanovení týkající se bez-

pečnosti a ochrany zdraví při práci a 

požární prevence 

• při obsluze, běžné údržbě a čištění 

strojů a zařízení postupuje v souladu 

s předpisy a pracovními postupy 

• orientuje se v zásadách první pomoci 

při úrazech na pracovišti a je schopen 

poskytnout první pomoc při případném 

úrazu 

 Úvodní instruktáž BOZP 

 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci,    

 hygiena práce, požární prevence. 

 Seznámení s pracovišti. 

 Dílenské práce  - opravárenství              

 Vzájemné uložení součástí a dílů    

 Opravy zemědělských mechanizačních   

 prostředků 

 Poruchy strojů a jejich příčiny 

 Postupy montáže a demontáže základních    

 strojních celků zemědělských strojů a za-  

 řízení. 
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• na pracovišti při práci se zvířaty, stroji, 

zařízeními a ručním nářadí dodržuje 

požadované bezpečnostní opatření 

• určí rizika pro vykonávané činnosti, 

možné příčiny úrazů a jejich prevenci 

• chharakterizuje základní vlastnosti a 

popíše možnosti použití různých druhů 

materiálů 

• vysvětluje zásady jednotlivých způ-

sobů montáže a demontáže 

• používá přípravky pro montáže a de-

montáže mechanismů 

• vykonává jednoduché montážní a de-

montážní práce zemědělských strojů a 

zařízení, jednotlivých součástí, agre-

gátů či strojních skupin 

• popisuje konstrukci, vysvětluje funkci, 

seřízení a obsluhu mechanizačních 

prostředků na zpracování půdy, apli-

kaci tuhých a tekutých látek, setí, sá-

zení a sklizeň 

• vysvětlí složení strojů používaných 

v zemědělství a popíše funkce jejich 

hlavních částí 

• provádí údržbu, obsluhu a seřízení 

• vysvětlí příčiny poruch strojů 

• opravuje a seřizuje mechanizační 

prostředky pro zpracování půdy, 

aplikace pesticidů, hnojení, setí a sá-

zení, sklizeň a ošetřování rostlin 

• osvojí si potřebné dovednosti 

• zapojuje a seřizuje stroje v tříbodovém 

závěsu 

• dokáže seřizovat stroje 

• provádí výměnu poškozených částí 

• kontroluje technický stav strojů 

• čistí, konzervuje a ukládá stroje 

• navrhuje vhodnou skladbu strojů a za-

řízení pro jednotlivé pracovní techno-

logie 

• na příkladech vysvětluje složení a op-

timální použití dopravních prostředků a 

jejich výhody a nevýhody z hlediska 

ekonomického a ekologického 

• používá malou mechanizaci při běžné 

údržbě pozemků 

• přestavuje stroje z přepravní do pra-

covní polohy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mechanizační prostředky     

 Stroje na přípravu půdy. 

 Pluhy,  brány, smyky, válce,  kypřiče, plečky. 

 Secí a sázecí stroje 

 Rozmetadla statkových a průmyslových    

 hnojiv. 

 Postřikovače. 

 Sklízecí stroje na pícniny 

 Žací stroje, obraceče, shrnovače, sběrací   

 vozy, lisy,  

 Sklízecí stroje 

 Sklízecí mlátička, sklízecí stroje okopanin,   

 kukuřice. 
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komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce, Informační a 

komunikační technologie, Občan v demokratické společnosti 

vzájemné přesahy: Mech (1. ročník): Části strojů a jejich složení, Mech (2.ročník): Stroje na 

zpravování půdy, Mech (2.ročník): Stroje na aplikaci pevných a kapalných hnojiv, Mech (2. 

ročník): Stroje pro polní práce, OV (3. ročník): Pěstování rostlin, OV(3.ročník) Mechanizace, 

OV(1.ročník): Mechanizace, OV (3.ročník): Pěstování rostlin, OV (1.ročník): Pěstování 

rostlin, MV (2.ročník): Teorie bezpečné jízdy, MV (2.ročník): Nauka o konstrukci a údržbě, 

MV (2.ročník): Zdravotnická příprava, MV (2.ročník): Praktická údržba vozidla, MV (3. 

ročník): Teorie bezpečné jízdy, MV (3. ročník): Nauka o konstrukci a údržbě, MV(3. ročník): 

Zdravotnická příprava, MV (3.ročník): Praktická údržba vozidla 
 

Název tematického celku: Pěstování rostlin        2 ROČNÍK 

Výsledky vzdělávání – žák: učivo                                               

• dodržuje a vysvětlí ustanovení týkající 

se bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a požární prevence 

• při obsluze, běžné údržbě a čištění 

strojů a zařízení postupuje v souladu 

s předpisy a pracovními postupy 

• určí rizika pro vykonávané činnosti, 

možné příčiny úrazů a jejich prevenci 

• zná zásady BOZP při obsluze me-

chanizačních prostředků při pěstování 

rostlin 

• používá osobní ochranné pracovní 

prostředky 

• provádí základní zpracování půdy a 

předseťovou přípravu 

• sklízí jednotlivé plodiny a provádí po-

sklizňovou úpravu 

• konzervuje píci silážováním, senážo-

váním a sušením 

• navrhuje vhodnou organizaci přípravy 

půdy, setí, sázení a ošetřování během 

vegetace 

• obsluhuje mechanizační prostředky 

v provozních podmínkách 

kontroluje technický stav používaných 

strojů, provádí jejich údržbu a seřizo-

vání 

• zabezpečuje minimalizaci znečištění 

pracovního a životního prostředí 

• provádí údržbu, obsluhu a seřízení 

mechanizačních prostředků při pra-

covních činnostech v provozních pod-

mínkách 

 Pracovní operace při pěstování plodin – polní   

 práce 

 Základní příprava půdy 

 Příprava půdy před setím a sázením 

 Setí a sázení 

 Ošetřování v průběhu vegetace 

 Sklizeň a posklizňová úprava, konzervace  

 píce 

 Skladování zemědělských potřeb a rostlinných   

 produktů 

 Práce v zelinářství                   

 Výsadba, výsev  

 Výroba sadby 

 Ošetřování v průběhu vegetace 

 Sklizňové práce, skladování 

 Metody v ochraně rostlin, plevele 

 Zpracování zeleniny 

 Práce v ovocnářství                   

 Řez ovocných stromů  

 Výroba sadby ovoce 

 Výsadba a ošetřování sadu 

 Výsadba stromů 

 Sklizeň ovoce, skladování a zpracování   

 ovoce. 

 Roubování a přeroubování stromů 

Práce na chmelnici: 

Jarní práce – zavádění, zapichování 

 



 134 

• rozpozná kvalitu osiva a sadby podle 

stanovených parametrů 

• ošetřuje porosty během vegetace 

• realizuje hnojení a ochranu rostlin po-

dle plánu 

• popisuje konstrukci, vysvětluje funkci, 

seřízení a obsluhu mechanizačních 

prostředků na zpracování půdy, 

aplikaci tuhých a tekutých látek, setí, 

sázení a sklizeň 

• určí významné plevele a různými 

způsoby reguluje zaplevelení 

• uplatňuje principy integrované ochra-

ny rostlin 

• provádí základní ošetřování plodin 

v průběhu vegetace 

• osvojí si potřebné dovednosti  

• vysazuje, seje, sklízí, skladuje a ošet-

řuje plodiny pěstované v zelinářství 

• sklízí ovoce, roubuje, provádí řez 

ovocných stromů 

• pracuje s ručním nářadím 

• používá správným způsobem ruční 

nářadí při všech činnostech v rámci 

rostlinné výroby 

• osvojí si potřebné dovednosti  

• ošetřuje porosty během vegetace 

• hnojí, aplikuje pesticidy, operace plá-

nuje 

• provádí základní zpracování půdy a 

předseťovou přípravu 

• seje a sází zemědělské plodiny 

• určuje plevele a objasní způsoby re-

gulace zaplevelení 

• rozpoznává choroby a škůdce pěsto-

vaných plodin, navrhuje opatření pro 

jejich regulaci 

• aplikuje statková a průmyslová hno-

jiva 

• konzervuje píci silážováním, senážo-

váním, sušením 

• vysvětlí principy skladování rostlin-

ných produktů a zajišťuje jejich skla-

dování 

• rozpozná a posuzuje kvalitu osiva a 

sadby podle stanovených parametrů 

komentář 
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pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce,Občan v 

demokratické společnosti 

vzájemné přesahy: PR (1. ročník): Výživa rostlin a hnojení, PR (1. ročník): Základy ochrany 

rostlin, PR (2. ročník):Technologie pěstování obilnin, luskovin, okopanin, pícnin, ovoce a 

ze-leniny, PR (2. ročník): Základy ochrany rostlin, Mech (2. ročník): Stroje na zpracování 

půdy, Mech (2. ročník): Stroje na aplikaci pevných a kapalných hnojiv, Mech (2. ročník): 

Stroje pro polní práce, OV(3. ročník) Pěstování rostlin, OV(3. ročník) Mechanizace, MV(2. 

ročník): Teorie bezpečné jízdy, MV (2. ročník): Nauka o konstrukci a údržbě, MV (2. 

ročník): Zdra-votnická příprava, MV (2. ročník): Praktická údržba vozidla, MV (3. ročník): 

Teorie bezpeč-né jízdy, MV (3 .ročník): Nauka o konstrukci a údržbě, MV (3. ročník): 

Zdravotnická přípra-va, MV (3. ročník): Praktická údržba vozidla 
 

Název tematického celku: Chov zvířat     2. ROČNÍK 

Výsledky vzdělávání – žák: učivo                                               

• dodržuje a vysvětlí ustanovení týkající 

se bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a požární prevence 

• seznámí se s  bezpečností a ochranou 

zdraví při chovu zvířat 

• dodržuje pravidla při vstupu ke zví-

řatům 

• určí rizika pro vykonávané činnosti, 

možné příčiny úrazů a jejich prevenci 

• vysvětlí zásady zacházení se zvířaty 

včetně ochrany zvířat proti týrání  

• popíše krajiny těla hospodářských 

zvířat 

• změří základní tělesné rozměry s po-

užitím vhodných měřidel 

• popisuje způsoby označování a evi-

dence hospodářských zvířat 

• rozpozná a charakterizuje základní 

druhy krmiv a krmných směsí a po-

soudí jejich vhodnost ke zkrmování pro 

jednotlivé druhy hospodářských zvířat 

• seřizuje a čistí dojicí zařízení, správně 

jej obsluhuje při dojení 

• provádí a vysvětluje princip strojního 

dojení  

• ručně a strojně dojí 

• dodržuje technologii strojního dojení 

• posuzuje kvalitu nadojeného mléka 

• dodržuje hygienu při získávání a ucho-

vání mléka 

• rozezná zánět mléčné žlázy 

• objasní léčbu a využití mléka od ne-

mocných zvířat 

 Ošetřování, krmení hospodářských zvířat:   

 Skot                                

 Prasata                       

 Ovce                           
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• sleduje zdravotní stav zvířat, zajišťuje 

základní zooveterinární opatření 

• popíše a na zvířeti rozpozná příznaky 

říje, březosti, blížícího se porodu 

• asistuje při porodu, kastraci, inse-

minaci, očkování, odběru krve a oz-

načování hospodářských zvířat 

• připravuje vysokobřezí dojnice na po-

rod ošetřuje matku a mláďata po po-

rodu 

• váží a vodí zvířata, vede stájovou evi-

denci 

• krmí, napájí a ošetřuje jednotlivé druhy 

a kategorie hospodářských zvířat 

• eviduje přírůstky 

• připravuje a upravuje krmiva 

• dokáže zjistit stav zásob na skladě a 

orientuje se v evidenci a způsobech 

skladování zásob 

• ošetřuje, podestýlá, krmí skot 

• obsluhuje a provádí údržbu mecha-

nizačních prostředků pro krmení, po-

destýlání a odkliz výkalů 

• orientuje se v sestavování krmné dáv-

ky pro skot 

• ošetřuje, podestýlá, krmí prasata 

• orientuje se v rozčlenění chovu dle ka-

tegorií podle hmotností a věku 

• charakterizuje plemena prasat 

• označuje zvířata vrubováním a této-

váním a vysvětluje postup činností. 

• vrubuje, tetuje, vyplňuje stájové ta-

bulky a tiskopisy související s evi-

dencí prasat 

• má znalosti o používaných krmných 

směsích v chovech prasat, jejich 

složení, dávkování a skladování 

• charakterizuje plemena ovcí 

• zná způsoby ustájení, krmení, napá-

jení, podestýlání a ošetřování ovcí 

• ošetřuje, podestýlá, krmí ovce 

• asistuje při stříhání ovcí, zná způsoby 

ošetření vlny 

• pomáhá u porodu a ošetření jehňat po 

porodu 

• odchovává jehňata a plemenné berany. 
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• má znalosti o používaných krmivech 

v chovech ovcí, jejich složení, dáv-

kování a skladování 

• ošetřuje plemeno pasteveckých psů, 

zná způsoby výcviku a vlastní práce 

plemene 

• vhodně používá pastevní nářadí a ná-

činí 

• připravuje a ošetřuje pastevní porosty, 

organizuje pastvu 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce, Občan v de-

mokratické společnosti 

vzájemné přesahy: CHZ (1. ročník): Obecná zootechnika, CHZ (1. ročník): Anatomie a fy-

ziologie hospodářských zvířat, CHZ (2. ročník): Výživa a krmení hospodářských zvířat, 

CHZ (3. ročník): Chov ovcí, CHZ (2. ročník): Chov skotu, CHZ (3. ročník): Chov prasat, 

Mech (3. ročník): Stájová mechanizace, Mech (3. ročník): Stavby v zemědělství, OV (3. 

ročník): Chov zvířat, OV (1. ročník): Chov zvířat 
 

3. ročník, 15 h týdně, povinný                                   

Název tematického celku: Mechanizace         3. ROČNÍK  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo                                      

• seznámí se s předpisy týkajících se 

BOZP a PO při odborném výcviku 

• dodržuje ustanovení týkající se bez-

pečnosti a ochrany zdraví při práci a 

požární prevence 

• při obsluze, běžné údržbě a čištění 

strojů a zařízení postupuje v souladu 

s předpisy a pracovními postupy 

• orientuje se v zásadách první pomoci 

při úrazech na pracovišti a je schopen 

poskytnout první pomoc při případném 

úrazu 

• na pracovišti při práci se zvířaty, stroji, 

zařízeními a ručním nářadí dodržuje 

požadované bezpečnostní opatření 

• určí rizika pro vykonávané činnosti, 

možné příčiny úrazů a jejich prevenci. 

• doplňuje a vyměňuje provozní kapa-

liny 

• provádí montáž, demontáž, údržbu, 

seřízení a opravy jednotlivých částí 

motorových vozidel 

• provádí údržbu, opravy a seřízení pod-

vozkových částí a řízení vozidel 

 Úvodní instruktáž BOZP.               

 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci,   

 hygiena práce, požární prevence. 

 Seznámení s pracovišti. 

 Opravárenské práce                   

 Provozní a posezónní opravy zemědělských   

 mechanizačních prostředků a traktorů. 

 Technická údržba traktoru. 

 Údržba a seřízení brzd, spojky, palivové   

 soustavy, motoru. 

 Oprava elektroinstalace, údržba akumulátoru.  

 Opravy zemědělských mechanizačních   

 prostředků 

 Poruchy strojů a jejich příčiny 

 Postupy montáže a demontáže základních   

 strojních celků zemědělských strojů a zaří-  

 zení. 

 

 

 Mechanizační prostředky     
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• vyměňuje a opravuje kola a pneu-

matiky. 

• vysvětluje zásady jednotlivých způ-

sobů montáže a demontáže 

• používá přípravky pro montáže a de-

montáže mechanismů 

• charakterizuje konstrukci a funkce 

hlavních částí motorového vozidla 

• provádí základní údržbu motorového 

vozidla 

• rozezná základní možné závady a po-

ruchy motorového vozidla a dovede je 

odstranit 

• vykonává jednoduché montážní a de-

montážní práce zemědělských strojů a 

zařízení 

• provádí údržbu, obsluhu a seřízení 

• vysvětlí příčiny poruch strojů 

• opravuje a seřizuje mechanizační 

prostředky pro zpracování půdy. 

aplikace pesticidů, hnojení, setí a sá-

zení, sklizeň a ošetřování rostlin 

• dokáže seřizovat stroje 

• provádí výměnu poškozených částí 

• kontroluje technický stav strojů 

• čistí, konzervuje a ukládá stroje 

• navrhuje vhodnou skladbu strojů a za-

řízení pro jednotlivé pracovní tech-

nologie 

• osvojí si potřebné dovednosti 

• charakterizuje zemědělské stavby s o-

hledem na používané technologie 

• kontroluje, provádí údržbu a základní 

opravy budov, stájí a dalších zařízení 

farmy 

 Stroje na přípravu půdy. 

 Secí a sázecí stroje 

 Rozmetadla statkových a průmyslových   

 hnojiv. 

 Postřikovače. 

 Sklízecí stroje na pícniny 

 Sklízecí stroje 

 

 Zemědělské stavby 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce, Občan v de-

mokratické společnosti 

vzájemné přesahy: Mech (1. ročník): Části strojů a jejich složení,  Mech (2. ročník): Stroje na 

zpracování půdy, Mech (2. ročník): Stroje na aplikaci pevných a kapalných hnojiv, Mech (2. 

ročník): Stroje pro polní práce, Mech (3. ročník): Zařízení na posklizňovou úpravu a sklado-

vání plodin, Mech (3. ročník): Stájová mechanizace, Mech (3. ročník): Mechanizační pro-

středky pro lesní činnost, Mech (3.ročník): Stavby v zemědělství, OV(1.ročník): Mechani-

zace, OV(2. ročník): Mechanizace, OV (2. ročník): Pěstování rostlin, OV (1. ročník): Pěsto-

vání rostlin, MV(2. ročník): Teorie bezpečné jízdy, MV (2. ročník): Nauka o konstrukci a 

údržbě, MV (2. ročník): Zdravotnická příprava, MV (2. ročník): Praktická údržba vozidla, 
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MV (3. ročník): Teorie bezpečné jízdy, MV (3. ročník): Nauka o konstrukci a údržbě, MV (3. 

ročník): Zdravotnická příprava, MV (3. ročník): Praktická údržba vozidla 
 

Název tematického celku: Pěstování rostlin         3. ROČNÍK 

Výsledky vzdělávání – žák: učivo                                                

• dodržuje a vysvětlí ustanovení týkající 

se bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a požární prevence 

• při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů 

a zařízení postupuje v souladu 

s předpisy a pracovními postupy 

• určí rizika pro vykonávané činnosti, 

možné příčiny úrazů a jejich prevenci. 

• zná zásady BOZP při obsluze 

mechanizačních prostředků při pěsto-

vání rostlin 

• používá osobní ochranné pracovní 

prostředky 

• navrhuje vhodnou organizaci přípravy 

půdy, setí, sázení, chemickou ochranu a 

ošetřování během vegetace 

• obsluhuje mechanizační prostředky 

v provozních podmínkách 

• kontroluje technický stav používaných 

strojů, provádí jejich údržbu a seři-

zování 

• rozpozná choroby a škůdce ovoce 

• zabezpečuje minimalizaci znečištění 

pracovního a životního prostředí 

• provádí údržbu, obsluhu a seřízení 

mechanizačních prostředků při pra-

covních činnostech v provozních 

podmínkách 

• seje a sází zemědělské plodiny 

• hnojí, aplikuje pesticidy, operace plá-

nuje 

• provádí základní ošetřování plodin 

v průběhu vegetace 

• sklízí a uskladňuje 

• provádí posklizňovou úpravu 

• ošetřuje porosty během vegetace 

• provádí základní zpracování půdy a 

předseťovou přípravu 

• osvojí si potřebné dovednosti  

• určuje plevele a objasní způsoby re-

gulace zaplevelení 

 Pracovní operace při pěstování plodin – polní   

 práce.     

 Základní příprava půdy 

 Příprava půdy před setím a sázením. 

 Setí a sázení. 

 Ošetřování v průběhu vegetace. 

 Aplikace pesticidů 

 Sklizeň a skladování plodin. 

 Práce v zelinářství                    

 Výroba sadby 

 Výsadba, výsev  

 Ošetřování v průběhu vegetace 

 Sklizňové práce  

 Zpracování zeleniny 

 Práce v ovocnářství                    

 Výroba sadby ovoce 

 Výsadba a ošetřování sadu 

 Choroby a škůdci ovoce 

 Řez ovocných stromů  

 Sklizeň ovoce, skladování a zpracování ovoce 

 Roubování  

 Výsadba stromů.  

 

 Práce v lesních porostech    

 Výsadba 

 Ošetřování v průběhu vegetace. 

 Ochrana proti škodlivým činitelům. 
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• rozpoznává choroby a škůdce pěs-

tovaných plodin, navrhuje opatření pro 

jejich regulaci 

• aplikuje statková a průmyslová hno-jiva 

• vysvětlí principy skladování rostlin-

ných produktů a zajišťuje jejich skla-

dování 

• rozpozná a posuzuje kvalitu osiva a 

sadby podle stanovených parametrů 

• vysazuje, seje, sklízí, skladuje a ošet-

řuje plodiny pěstované v zelinářství 

• sklízí ovoce, roubuje, provádí řez 

ovocných stromů 

• pracuje s ručním nářadím 

• používá správným způsobem ruční 

nářadí při všech činnostech v rámci 

rostlinné výroby 

• osvojí si potřebné dovednosti  

• vysazuje a ošetřuje lesní dřeviny 

• ošetřuje dřeviny po výsadbě 

• orientuje se ve škodlivých činitelích 

v lesních porostech a způsobech ochra-

ny proti nim 

• vybírá a označuje stromy vhodné pro 

těžbu 

 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce, Občan v de-

mokratické společnosti 

vzájemné přesahy: PR (1. ročník): Výživa rostlin a hnojení, PR (1. ročník): Základy ochrany 

rostlin, PR (2. ročník): Technologie pěstování obilnin, luskovin, okopanin, pícnin, ovoce a ze-

leniny, PR (2. ročník): Základy ochrany rostlin, Mech (2. ročník): Stroje na zpracování půdy, 

Mech (2. ročník): Stroje na aplikaci pevných a kapalných hnojiv, Mech (2. ročník): Stroje pro 

polní práce, PR (3. ročník): Technologie pěstování obilnin, luskovin, okopanin, pícnin, ovoce 

a ze-leniny, PR (3. ročník): Základy ochrany rostlin, Mech (3. ročník): Mechanizační prostřed-

ky pro lesní činnost, Mech (3. ročník): Zařízení na posklizňovou úpravu a skladování plodin, 

OV (2. ročník) Pěstování rostlin, OV (2. ročník) Mechanizace, Mech (3. ročník): Stavby v ze-

mědělství, MV (2. očník): Teorie bezpečné jízdy, MV (2. ročník): Nauka o konstrukci a údrž-

bě, MV(2. ročník): Zdravotnická příprava, MV (2. ročník): Praktická údržba vozidla, MV (3. 

ročník): Teorie bezpečné jízdy, MV (3. ročník): Nauka o konstrukci a údržbě, MV (3. ročník): 

Zdravotnická příprava, MV (3. ročník): Praktická údržba vozidla 
 

Název tematického celku: Chov zvířat     3. ROČNÍK 

Výsledky vzdělávání – žák: učivo                                                

• dodržuje a vysvětlí ustanovení týkající 

se bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a požární prevence 

 Ošetřování, krmení hospodářských zvířat:   
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• seznámí se s  bezpečností a ochranou 

zdraví při chovu zvířat 

• dodržuje pravidla při vstupu ke zvířa-

tům 

• určí rizika pro vykonávané činnosti, 

možné příčiny úrazů a jejich prevenci. 

• vysvětlí zásady zacházení se zvířaty 

včetně ochrany zvířat proti týrání  

• popíše krajiny těla hospodářských 

zvířat 

• změří základní tělesné rozměry s po-

užitím vhodných měřidel 

• popisuje způsoby označování a eviden-

ce hospodářských zvířat 

• charakterizuje plemena skotu 

• seřizuje a čistí dojicí zařízení, správně 

jej obsluhuje při dojení 

• váží a vodí zvířata, vede stájovou 

evidenci 

• eviduje přírůstky 

• dojí, ošetřuje, podestýlá, krmí skot 

• rozpozná a charakterizuje základní 

druhy krmiv a krmných směsí a po-

soudí jejich vhodnost ke zkrmování pro 

jednotlivé druhy hospodářských zvířat 

• krmí, napájí a ošetřuje jednotlivé druhy 

a kategorie hospodářských zvířat 

• připravuje a upravuje krmiva 

• obsluhuje a provádí údržbu mecha-

nizačních prostředků pro krmení, po-

destýlání a odkliz výkalů 

• vhodně používá pastevní nářadí a ná-

činí 

• sleduje zdravotní stav zvířat, zajišťuje 

základní zooveterinární opatření 

• sleduje mikroklima stáje 

• váží, vodí zvířata 

• popíše a na zvířeti rozpozná příznaky 

říje, březosti, blížícího se porodu 

• asistuje při porodu, kastraci, inse-

minaci, očkování, odběru krve a ozna-

čování hospodářských zvířat 

• připravuje vysokobřezí dojnice na 

porod Ošetřuje matku a mláďata po 

porodu 

• sestavuje  krmné dávky 

• provádí evidenci kategorií skotu, 

evidenci mléka, přírůstků 

 Skot mléčný                              

 Skot masný    

 Prasata                      

 Koně     
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• ošetřuje, podestýlá, krmí prasata 

• orientuje se v rozčlenění chovu dle ka-

tegorií podle hmotností a věku 

• charakterizuje plemena prasat 

• označuje zvířata vrubováním a teto-

váním a vysvětluje postup činností 

• vrubuje, tetuje, vyplňuje stájové 

tabulky a tiskopisy související s evi-

dencí prasat 

• má znalosti o používaných krmných 

směsích v chovech prasat, jejich slo-

žení, dávkování a skladování 

• sleduje mikroklima 

• provádí evidenci kategorií prasat, 

evidenci přírůstků, selat 

• odstavuje a ošetřuje selata 

• charakterizuje plemena koní 

• zná způsoby ustájení, krmení, napá-

jení, podestýlání a ošetřování koní 

• ošetřuje, napájí, podestýlá, krmí koně 

• postrojuje, vodí koně 

• má znalosti o používaných krmivech 

v chovech  koní, jejich složení, dávko-

vání a skladování 

• orientuje se v krajinách těla koně 

• pečuje o končetiny koně, včetně kopyt 

• uplatňuje základní zásady při výcviku 

koní 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce, Informační a 

komunikační technologie, Občan v demokratické společnosti 

přesahy do: CHZ ( 1. ročník): Obecná zootechnika, CHZ (1. ročník): Anatomie a fyziologie 

hospodářských zvířat, CHZ (2. ročník): Výživa a krmení hospodářských zvířat, CHZ (2. roč-

ník): Chov skotu, CHZ (3. ročník): Chov prasat, Mech (3. ročník): Stájová mechanizace, 

Mech (3. ročník): Stavby v zemědělství, OV(2. ročník) Chov zvířat, OV (1. ročník) Chov 

zvířat, CHZ(1. ročník): Anatomie a fyziologie hospodářských zvířat 
 

přesahy z: CHZ ( 1. ročník): Obecná zootechnika, CHZ (1. ročník): Anatomie a fyziologie 

hospodářských zvířat, CHZ (2. ročník): Výživa a krmení hospodářských zvířat, CHZ (2. roč-

ník): Chov skotu, CHZ (3. ročník): Chov prasat, Mech (3. ročník): Stájová mechanizace, 

Mech (3. ročník): Stavby v zemědělství, OV(2. ročník) Chov zvířat, OV (1. ročník) Chov 

zvířat, CHZ(1. ročník): Anatomie a fyziologie hospodářských zvířat 

6.10. Pěstování rostlin 

6.10.1. Pěstování rostlin  

1. Pojetí vyučovacího předmětu pěstování rostlin 
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A) Obecný cíl předmětu 

Předmět pěstování rostlin poskytuje žákům základní vědomosti a dovednosti týkající se  

pěstování  rostlin. Učivo vytváří prostor pro aplikaci biologických a chemických poznatků 

vzhledem k biologicko - chemické podstatě pěstování rostlin. Poznání zákonitostí vztahů mezi 

abiotickými a biotickými činiteli růstu rostlin umožní žákům pochopit smysl základních 

opatření uplatňovaných při technologických procesech pěstování rostlin. Žáci se učí tato 

opatření navrhovat, provádět, organizovat a kontrolovat. Běžné problémové situace se přitom 

učí řešit nejen z pohledu technologického, ale i s přihlédnutím k ekonomičnosti zvoleného 

postupu a jeho ekologickým dopadům. Výuka a výchova musí směřovat k moderním zásadám 

pěstitelství včetně respektování a naplňování příslušných legislativních předpisů a do-poručení. 

Součástí obsahového okruhu je osvojení poznatků spojených se zpracováním rostlinných 

produktů. 

B) Charakteristika učiva 

Předmět se skládá z několika okruhů. Studenti se zaměří na abiotické činitele životního 

prostředí rostlin, tj. na povětrnostní, klimatické, půdní činitele, budou se zabývat výživou 

rostlin. Seznámí se s biotickými činiteli životního prostředí rostlin, tj. s  plevely,  chorobami a 

škůdci rostlin. Budou rozumět antropogennímu vlivu, tj. hnojení rostlin a v rámci obecné 

rostlinné produkce osevním postupům, zpracování půdy a regulaci zaplevelení. Naučí se volit 

vhodné způsoby ochrany rostlin v souladu s principy integrované ochrany rostlin. Budou 

ovládat základní principy volby správného osiva a sadby, naučí se vhodně ošetřovat porosty za 

vegetace. Seznámí se se sklizní základních plodin, posklizňovou úpravou a skladováním 

jednotlivých plodin. Pochopí technologii pěstování obilnin, luskovin, olejnin, okopanin. Naučí 

se používat základní pícniny, především pak kukuřici, jeteloviny, trávy a trvalé travní porosty, 

jejich sklizeň a konzervaci píce. Pochopí nejen produkční, ale i mimoprodukční funkce trvalých 

travních porostů a jejich údržbu. Budou upozorněni na vybrané alternativní plodiny. Naučí se 

základy pěstování ovoce a zeleniny. Budou se orientovat ve šlechtění rostlin a v semenářství. 

Osvojí si základy pěstování rostlin v ekologickém zemědělství. Naučí se pracovat s 

legislativními předpisy při pěstování rostlin a využívat poradenský systém v zemědělství. 

C) Pojetí výuky 

Předmět se vyučuje v prvním, druhém a třetím ročníku. Při výuce žáci získávají teoretické 

znalosti, osvojují si praktické dovednosti. Výuka probíhá formou příslušného počtu 

teoretických hodin umístěných převážně do odborné učebny laboratoře RV, vybavené 

dotykovou tabulí, dataprojektorem a PC s připojením na internet. Praktické dovednosti 

získávají studenti v laboratoři RV plně vybavené potřebnými názornými pomůckami, na školní 

zahradě, na pozemcích školy. Výuka je doplněna odbornými exkurzemi na výstavy, farmy, do 

zemědělských podniků. Při výuce se operativně střídají vyučovací metody tak, aby výuka byla 

co nejpestřejší. Kromě výkladu se používá řízený rozhovor, řízená diskuze. Z problémového 

vyučování se používá plnění praktických úkolů krátkodobých i dlou-hodobých, práce s 

učebnicí, odbornou literaturou, právními předpisy, internetem a ze-mědělskými počítačovými 

programy.  

 

D) Hodnocení výsledků žáků 
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Hodnocení se bude konat ústní a písemnou formou. Hodnocení znalostí bude prováděno ústním 

zkoušením dvakrát za pololetí, pomocí písemných testů a desetiminutovek. Hodnocení 

dovedností bude probíhat pomocí poznávání, určování, plnění praktických problémových úloh.  

E) Přínos předmětu k rozvoji klíčových a odborných kompetencí. 

Kompetence k učení: 

• efektivně se učit podle svých fyziologických předpokladů 

• mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání 

• naučit se pracovat s učebnicí, odbornou literaturou 

• naučit se dělat zápis z výkladu, výtah z textu v učebnici a literatuře 

• využívat  k učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí 

 

Kompetence k řešení problémů: 

• porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému 

• rozebrat problémovou úlohu a posoudit možná řešení 

• vyhledat v informačních zdrojích možné modely řešení problému 

• vybrat nejvhodnější řešení z hlediska vstupních limitů zadání 

• zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky 

• uplatnit při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace 

• využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve 

• spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi 

 

Komunikativní kompetence: 

• vyjadřovat se přiměřeně k dané problematice a vhodně komunikovat v ústním projevu 

• formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, 

• dokázat vysvětlit a obhájit svůj postoj k možnému alternativnímu řešení 

• naučit se diskutovat, respektovat názor druhého, když je alternativním přínosem 

• reagovat přiměřeně situaci a umět přijímat radu i kritiku 

• dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii 

• dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní uplatnění dle potřeb a cha-

rakteru příslušné odborné kvalifikace 

 

Personální a sociální kompetence: 

• učit se pracovat v kolektivu 

• spolupracovat na plnění úkolů 

• odpovědně plnit úkoly v zájmu kolektivu a podniku 

• reálně posuzovat své možnosti, odhaduje důsledky svého jednání a chování v různých 

situacích 

 

Občanské kompetence a kulturní povědomí: 

• dodržovat zákony, vyhlášky a nařízení vztahující se k problematice 

• aktivně jednat v duchu udržitelného rozvoje venkova 

• vyhodnocovat dosažené výsledky v souladu s teoretickými předpoklady a přírodními 

podmínkami 
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Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám: 

• získat vědomosti a dovednosti pro budoucí farmářskou profesi 

• získat vědomosti a dovednosti pro budoucí pracovní pozice v zaměstnání v zemědělství, 

při zpracování produktů a v navazujícím obchodu a službách 

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

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

podmínkám 

 

Matematické kompetence: 

• vytvářet grafy ze zadaných hodnot 

• vypočítat průměrné hodnoty 

• vypočítat produkci statkových hnojiv 

• vypočítat dávky hnojiv pro plodiny a pozemky 

• vypočítat kapacitu skladu produktů, osiv, hnojiv 

• vypočítat výsevky plodin 

• vypočítat sklizňové a skladovací ztráty u plodin 

 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat 

s informacemi: 

• pracovat s internetem jako s informačním zdrojem 

• využívat ve své práci odborné zemědělské počítačové programy 

• aplikovat znalosti z informačních technologií pro zvyšování svých vědomostí a pro 

prezentaci své práce 

• umět využít agroporadenství 

• umět zpracovávat výsledky laboratorních prací a samotné protokoly pomocí PC 

programů 

Přínos výuky pěstování rostlin a zpracování zemědělských produktů k rozvoji odborných 

kompetencí: 

• posoudit povětrnostní situaci a umět používat meteorologické přístroje 

• vyhodnotit klimatické údaje ve vztahu k pěstování rostlin 

• rozpoznat základní půdní druhy a typy 

• vyhodnotit BPEJ 

• popsat opatření na ochranu půdy 

• vyhodnotit úrodnost půdy podle obsahu živin v půdě a podle pH půdy 

• ovládat způsoby výroby a použití statkových hnoji 

• vysvětlit použití základních druhů průmyslových hnojiv 

• sestavit osevní postupy 

• ovládat cíle zpracování půdy, umět objasnit jednotlivé pracovní operace 

• vysvětlit rozdíl mezi klasickým, půdoochranným zpracováním půdy a minimalizací 

• určit základní plevele a vysvětlit jejich regulaci 

• provádět ABK základních plodin 

• rozpoznat základní choroby a škůdce obilovin, řepky a okopanin 

• navrhovat opatření proti výskytu chorob a škůdců 

• charakterizovat biologické vlastnosti druhů pěstovaných plodin 
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• rozpoznat základní druhy plodin v jednotlivých růstových fázích 

• navrhnout vhodné technologické postupy pro jednotlivé plodiny 

• rozpoznat kvalitu osiva a sadby podle parametrů 

• rozpoznat osivo jednotlivých plodin 

• organizovat a provádět setí a sázení 

• organizovat a provádět ošetřování za vegetace 

• organizovat a provádět sklizeň jednotlivých plodin na základě stupně zralosti 

• popsat postupy konzervace píce 

• navrhnout možnosti skladování plodin 

• popsat cyklus šlechtitelské práce 

• vysvětlit základy zpracování obilnin, olejnin, okopanin 

• objasnit zásady uchování a konzervace produktů 

• umět vyhledat právní předpisy k ochraně ZPF, k hnojivům, odrůdám, osivu a sadbě 

šlechtění, rostlinolékařské péči 

F) Uplatnění průřezových témat 

Občan v demokratické společnosti: 

Naučit se dodržovat legislativou daná pravidla pro vybrané oblasti pěstování rostlin a 

zpracování rostlinných produktů. 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. 

Člověk a životní prostředí: 

Naučit se využívat přírodních podmínek pro pěstování rostlin tak, aby bylo dosaženo 

maximálního výnosu s ohledem na kvalitu produkce a na 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 vy-

užívání 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, 
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• 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. 

Člověk a svět práce: 

Uplatňovat získané vědomosti a dovednosti ve svém oboru a v oborech příbuzných. Dokázat se 

flexibilně přizpůsobit  požadavkům  trhu práce. Vidět různorodé možnosti uplatnění umožněné 

šířkou teoretického i praktického záběru předmětu. 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. 

Informační a komunikační technologie: 

Používat uvedené prostředky a efektivně s nimi pracovat.  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 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 



 148 

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. 

Vyhledávání informací na internetu: pozemkový katastr, informační portály pro zemědělce. 

Práce s zemědělskými odbornými PC programy. 

1. ročník, 2 h týdně, povinný 

Povětrnostní, klimatičtí a půdní činitelé  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• používá základní meteorologické 

přístroje 

• vyhodnocuje klimatické a meteo-

rologické údaje ve vztahu k pěstování 

rostlin 

• charakterizuje fyzikální, chemické a 

biologické vlastnosti půd a jejich vliv 

na úrodnost 

• rozezná základní půdní druhy a typy 

• popíše opatření na ochranu půdy 

• dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany  

zdraví při práci a předchází pracovním 

úrazům a nemocem z povolání 

• používá délková měřidla, odhaduje 

výměru pozemku 

1 Povětrnostní, klimatičtí a půdní činitelé 

- meteorologické prvky a jejich měření 

- podnebí,  počasí, fenologie 

- půda 

 

 

 

 

 

 

 

- délkové a plošné měrné jednotky 

 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce, Informační a 

komunikační technologie, Občan v demokratické společnosti 

vzájemné přesahy: BiE (1. ročník): Základy biologie, Ekologie, Člověk a životní prostředí, 

Chem (1. ročník): Obecná chemie, Biochemie, Matm (2. ročník): Planimetrie, IKT (1. roč-

ník): Internet, OV (1. ročník): Délkové a plošné měrné jednotky, Pozemkové mapy a značky 
 

Výživa rostlin a hnojení  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• vysvětlí význam hlavních živin pro růst 

a vývoj rostlin 

• charakterizuje vhodné způsoby výroby 

a použití statkových a průmyslových 

hnojiv 

• objasní možné negativní vlivy hnojení 

na životní prostředí 

• dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany   

zdraví při práci a předchází pracovním    

úrazům a nemocem z povolání 

2 Výživa rostlin a hnojení 

- živiny 

- hnojení, hnojiva 

komentář 
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pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce, Informační a 

komunikační technologie, Občan v demokratické společnosti 

vzájemné přesahy: BiE (1. ročník): Ekologie, Člověk a životní prostředí, Chem (1. ročník): 

Obecná chemie, Biochemie, Anorganická chemie, Organická chemie, Analytická chemie, 

Matm (1. ročník): Operace s reálnými čísly, IKT (1. ročník): Internet, Mech (2. ročník): 

Stro-je na aplikaci pevných a kapalných hnojiv, OV (1. ročník): Práce v zelinářství, Práce 

v ovoc-nářství, OV (2. ročník): Rozmetadla statkových a průmyslových hnojiv, 

Postřikovače, Pra-covní operace při pěstování plodin – polní práce 
 

Základy ochrany rostlin  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• určí významné plevele a objasní způ-

soby regulace zaplevelení 

3 Základy ochrany rostlin 

- plevele 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce, Informační a 

komunikační technologie  

vzájemné přesahy: BiE (1. ročník): Základy biologie, Ekologie, Člověk a životní prostředí,  

IKT (1. ročník): Internet, OV (1. ročník): Práce v zelinářství, Práce v ovocnářství, Poznávání 

základních plodin a plevelů, Práce s ručním nářadím   
 

2. ročník, 2,5 h týdně, povinný 

Technologie pěstování obilnin, luskovin, olejnin, okopanin, pícnin, ovoce a zeleniny  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• sestavuje osevní postupy 

• vysvětlí rozdíl mezi klasickým a půdo-

ochranným zpracováním půdy a mini-

malizací 

• rozlišuje způsoby základního zpraco-

vání půdy, předseťové přípravy 

• rozpozná kvalitu osiva a sadby podle 

stanovaných parametrů 

• ovládá jednotlivé způsoby setí a sázení 

• vysvětlí  způsoby ošetřování porostů za 

vegetace 

• rozlišuje způsoby hnojení 

• objasní způsoby sklizně, posklizňové 

úpravy a skladování produktů 

• objasní způsoby konzervace píce 

• vysvětlí principy skladování rostlin-

ných produktů 

• dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany   

zdraví při práci a předchází pracovním    

úrazům a nemocem z povolání 

- osevní postupy 

- zpracování půdy, předseťová příprava 

- hnojení 

- osivo a sadba – setí a sázení 

- ošetřování  porostů 

- sklizeň a posklizňová úprava, 

konzervace píce 

- skladování  zemědělských potřeb a 

rostlinných  produktů 
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komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce, Informační a 

komunikační technologie, Občan v demokratické společnosti 

vzájemné přesahy: BiE (1. ročník): Základy biologie, Ekologie, Člověk a životní prostředí, 

Matm (1. ročník): Operace s reálnými čísly, IKT (1. ročník): Internet, Mech (2. ročník): 

Stro-je na zpracování půdy, Stroje na aplikaci pevných a kapalných hnojiv, Stroje pro polní 

práce, Mech (3. ročník): Zařízení na posklizňovou úpravu a skladování plodin, OV (2. 

ročník): Mechanizační prostředky, Pracovní operace při pěstování plodin – polní práce, 

Práce v zelinářství, Práce v ovocnářství  
 

Základy ochrany rostlin  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• určí významné plevele a objasní způ-

soby regulace zaplevelení 

• vysvětlí a uplatňuje principy integro-

vané ochrany rostlin 

• dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany   

zdraví při práci a předchází pracovním    

úrazům a nemocem z povolání 

• varovné symboly a značky uváděné na 

obalech přípravků na ochranu rostlin (dále 

jen „přípravky“) z hlediska ochrany zdraví 

lidí; 

• předpisy upravující ochranu zdraví při 

zacházení s přípravky; 

• toxicita přípravků, rizika poškození zdraví, 

cesty vstupu do organismu; 

• zdravotní dozor, zásady první předlékařské 

pomoci; 

• osobní ochranné pracovní prostředky a 

jejich použití 

 

3 Základy ochrany rostlin 

- plevele 

- metody v ochraně rostlin 

- BOZP v ochraně rostlin 

- Předpisy v ochraně rostlin 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce, Informační a 

komunikační technologie, Občan v demokratické společnosti 

vzájemné přesahy: BiE (1. ročník): Základy biologie, Ekologie, Člověk a životní prostředí, 

Chem (1. ročník): Biochemie, Anorganická chemie, Organická chemie, IKT (1. ročník): In-

ternet, Mech (2. ročník): Stroje na zpracování půdy, Stroje na aplikaci pevných a kapalných 

hnojiv, OV (1. ročník): Poznávání základních plodin a plevelů, OV (2. ročník): Stroje na pří-

pravu půdy, Postřikovače, Pracovní operace při pěstování plodin – polní práce, Práce v zeli-

nářství, Práce v ovocnářství  
 

3. ročník, 2,5 h týdně, povinný 

Základy ochrany rostlin  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  
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• rozpozná významné choroby a šků-

dce pěstovaných rostlin 

• charakteristika hlavních skupin 

přípravků, způsob účinku, formulační 

úpravy; 

• etiketa, bezpečnostní list; 

• předpisy upravující registraci, prodej a 

použití přípravků; 

• předpisy a praktická opatření k 

ochraně včel, zvěře, ryb a vodních 

organismů; 

• předpisy a obecné zásady ochrany 

vodních zdrojů;  

• požadavky na přípravu postřikové 

kapaliny a použití techniky na ochranu 

rostlin; 

• požadavky na balení přípravků, druhy 

obalů a nakládání s použitými obaly; 

• požadavky na skladování přípravků;  

• znehodnocování pesticidních odpadů, 

předpisy pro nakládání s 

nebezpečnými odpady  

 

3 Základy ochrany rostlin 

- choroby a škůdci 

- předpisy ochrany rostlin 

- BOZP 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce, Informační a 

komunikační technologie, Občan v demokratické společnosti 

přesahy do: BiE (1. ročník): Základy biologie, Ekologie, Člověk a životní prostředí, Chem 

(1. ročník): Biochemie, Anorganická chemie, Organická chemie, Matm (1. ročník): Operace 

s reálnými čísly, IKT (1. ročník): Internet, PR (3. ročník) Technologie pěstování obilnin, 

luskovin, olejnin, okopanin, pícnin, ovoce a zeleniny, OV (3. ročník): Práce v zelinářství, 

Práce v ovocnářství 
 

přesahy z: BiE (1. ročník): Základy biologie, Ekologie, Člověk a životní prostředí, Chem (1. 

ročník): Biochemie, Anorganická chemie, Organická chemie, Matm (1. ročník): Operace 

s reálnými čísly, IKT (1. ročník): Internet, PR (2. ročník): Technologie pěstování obilnin, 

luskovin, olejnin, okopanin, pícnin, ovoce a zeleniny, Základy ochrany rostlin 

Technologie pěstování obilnin, luskovin, olejnin, okopanin, pícnin, ovoce a zeleniny  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• orientuje se v situaci pěstování jed-

notlivých druhů pěstovaných rost-

lin 

• charakterizuje biologické vlastnosti 

hlavních druhů a uvede jejich hos-

podářský význam 

• rozpozná základní druhy pěsto-

vaných rostlin 

5 Technologie pěstování obilnin, luskovin, 

olejnin, okopanin, pícnin, ovoce a zeleniny 

- současná situace, význam a biologické 

vlastnosti pěstovaných rostlin: 

obilovin, olejnin, luskovin, okopanin, 

pícnin, ovoce a zeleniny 
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• popíše základní cyklus šlechti-

telské práce 

• vysvětlí problematiku geneticky 

modifikovaných organizmů 

• vysvětlí rozdíly v pěstování rostlin 

v podmínkách konvenčního a eko-

logického zemědělství 

• orientuje se v možnostech pěsto-

vání alternativních plodin 

• orientuje se v základní legislativní 

úpravě týkající se pěstování rostlin 

• dodržuje zásady bezpečnosti a och-

rany zdraví při práci a předchází 

pracovním    úrazům a nemocem 

z povolání 

- šlechtění rostlin a semenářství, 

- alternativní plodiny 

- pěstování rostlin v ekologickém 

zemědělství 

- legislativa, poradenský systém  

 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce, Informační a 

komunikační technologie, Občan v demokratické společnosti 

přesahy do: BiE (1. ročník) Základy biologie, Ekologie, Člověk a životní prostředí, Chem 

(1. ročník) Biochemie, Anorganická chemie, Organická chemie, IKT (1. ročník) Internet, 

OV (3. ročník) Mechanizační prostředky, Pracovní operace při pěstování plodin – polní 

práce, Práce v zelinářství, Práce v ovocnářství  
 

přesahy z: BiE (1. ročník) Základy biologie, Ekologie, Člověk a životní prostředí, Chem (1. 

ročník) Biochemie, Anorganická chemie, Organická chemie, IKT (1. ročník) Internet, OV (3. 

ročník) Mechanizační prostředky, Pracovní operace při pěstování plodin – polní práce, Práce 

v zelinářství, Práce v ovocnářství, PR (2. ročník) Technologie pěstování obilnin, luskovin, 

olejnin, okopanin, pícnin, ovoce a zeleniny, Základy ochrany rostlin, Mech (2. ročník) Stroje 

na zpracování půdy, Stroje na aplikaci pevných a kapalných hnojiv, OV (1. ročník) 

Poznávání základních plodin a plevelů, OV (2. ročník) Stroje na přípravu půdy, 

Postřikovače, Pracovní operace při pěstování plodin – polní práce, Práce v zelinářství, Práce 

v ovocnářství 

 

6.10.2. Odborný výcvik RV 

Přehled kompetencí a učiva pro odborný výcvik RV je zpracován výše – viz 4.9.2. Odborný 

výcvik mechanizace 

6.11. Chov zvířat 

6.11.1. Chov zvířat 

1. Pojetí vyučovacího předmětu chov zvířat 

A) Obecný cíl předmětu 
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Předmět žákům   poskytuje základní vědomosti a dovednosti v chovu hospodářských zvířat.  

Má vztah k předmětům pěstování rostlin, mechanizace a ekonomika. Žáci si osvojí obecné a 

speciální poznatky, principy, zákonitosti a pravidla, na nichž je chov jednotlivých druhů a 

kategorií zvířat založen. 

B) Charakteristika učiva 

Žák získá základní teoretické znalosti a manuální dovednosti v chovu zvířat. Žák dovede popsat 

jednotlivé orgánové soustavy, zná základy obecné a speciální zootechniky, orientuje se ve 

výživě hospodářských zvířat. Rozumí způsobům chovu  jednotlivých druhů a kategorií 

hospodářských zvířat. Umí krmit a ošetřovat jednotlivé kategorie zvířat, dokáže dojit, vést 

stájovou evidenci a provádět základní zooveterinární opatření v chovu. Zná předpisy 

bezpečnosti a hygieny práce v chovech a dokáže posoudit ekonomické a ekologické aspekty 

zemědělské výroby.     

C) Pojetí výuky 

Předmět je zařazen od  prvního ročníku a je vyučován celou délku studia. Je rozdělen do 7 zá-

kladních celků, každý se dále dělí na podkapitoly.  Z vyučovacích metod je používán výklad a 

řízená diskuze ve spojení s názorným vyučováním – použití didaktické techniky a modelů, 

referáty a samostatné práce. Součástí výuky jsou odborné exkurze na ukázkové farmy 

s moderními technologiemi chovu a návštěvy chovatelských výstav. 

D) Hodnocení výsledků žáků 

Výsledky žáků jsou hodnoceny na základě kombinace klasifikace ústního zkoušení a pí-

semných testů. Dále jsou do hodnocení zahrnuty: vztah k předmětu, aktivita ve výuce, příprava 

na vyučování, schopnost samostatné práce, přesné vyjadřování a správné používání 

terminologie. 

E) Přínos předmětu k rozvoji klíčových a odborných kompetencí 

V rámci klíčových kompetencí jsou u žáků prohlubovány komunikativní kompetence 

a schopnosti v interpersonální a sociální oblasti - žáci spolupracují při řešení zadaných úkolů 

a výsledky své práce prezentují. Dále jsou rozvíjeny kompetence řešit pracovní a mi-

mopracovní problémy a schopnost využívat moderní informační a komunikační technologie 

zejména při zpracovávání zadaného úkolu. Žáci rovněž aplikují základní matematické postupy 

při řešení praktických úkolů (sestavování krmných dávek, výpočet koncentrace desinfekčních 

roztoků, výpočet velikosti pastevních oplůtků apod.). 

Odborné kompetence: 

• mít kladný vztah a zodpovědný přístup ke zvířatům, chránit zvířata před týráním 

• zabezpečit welfare zvířat 

• provádět ošetřování, chov, odchov a krmení jednotlivých druhů a kategorií zvířat 

• připravit a ošetřovat pastevní porosty 

• dojit a ošetřovat mléko po nadojení 

• skladovat a uchovávat živočišné produkty 

 

Kompetence k řešení problémů: 
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• žák porozumí zadání úkolu nebo určí jádro problému, získá informace potřebné 

k řešení problému, navrhne způsob řešení a zdůvodní jej, vyhodnotí a ověří správnost 

zvoleného postupu a dosažené výsledky 

• uplatňuje při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace 

• volí prostředky a způsoby vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívá zkušeností 

a vědomostí nabytých dříve 

• spolupracuje při řešení problémů s jinými lidmi 

 

Komunikativní kompetence: 

• žák se vyjadřuje přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech 

mluvených i psaných a vhodně se prezentuje 

• formuluje své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazy-

kově správně 

• účastní se aktivně diskusí, formuluje a obhajuje své názory a postoje 

• dodržuje jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii 

• vyjadřuje se a vystupuje v souladu se zásadami kultury projevu a chování 

• dosáhne jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní uplatnění dle potřeb a charakteru 

příslušné odborné kvalifikace 

 

Personální a sociální kompetence: 

• žák posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti a stanovuje si reálné cíle, 

odhaduje důsledky svého jednání a chování v různých situacích 

• přijímá rady i kritiku a adekvátně na ně reaguje 

• pracuje v týmu a podílí se na realizaci společných pracovních a jiných činností 

• přijímá a odpovědně plní svěřené úkoly 

• efektivně se učí a pracuje 

F) Uplatnění průřezových témat 

Člověk a svět práce 

 

Žáci jsou vedeni k nezbytnosti celoživotního vzdělávání, zodpovědnému plnění úkolů při 

dodržování BHP a používání osobních ochranných prostředků. 

 

Informační a komunikační technologie 

Žáci jsou vedeni k aktivnímu využívání počítačů, odborných programů, práci s odborným 

textem i internetem, zejména při vyhledávání relevantních informací pro zpracování zadaného 

tématu. 

 

Člověk a životní prostředí 

 

Žáci jsou vedeni k pochopení zásadního významu přírody a životního prostředí pro člověka. 

Žák má povědomí o základních ekologických zákonitostech a negativních dopadech působení 

člověka na přírodu a životní prostředí. Jednou z priorit EU, a tedy i naší republiky, je udržitelný 

rozvoj. Nezbytným předpokladem jeho realizace je příprava budoucí generace k myšlení a 

jednání v souladu s principy udržitelného rozvoje. Předmět Chov zvířat může přispět ke 

zvyšování gramotnosti pro udržitelnost rozvoje – poukazuje na vlivy pracovních činností na 

prostředí a zdraví a využívání moderní techniky a technologie. Rovněž u žáků přispívá k 



 155 

vytváření smyslu pro zodpovědnost, morálnímu a estetickému cítění k životnímu prostředí a 

zejména k živým organismům. Též přispívá k utváření postojů a hodnotových orientací žáků 

ke zdravému životnímu stylu. 

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 

demokratické klima školy, otevřené k rodičům a k širší občanské komunitě v mís-tě školy. 

1. ročník, 2 h týdně, povinný 

1. Anatomie a fyziologie hospodářských zvířat                                                                                                                                    

  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• popíše krajiny těla hlavních druhů HZ 

• charakterizuje stavbu a činnost 

orgánových soustav a vysvětlí jejich 

vliv na užitkové vlastnosti 

• srovná anatomickou stavbu a funkce 

těla savců a ptáků 

- základní anatomické názvosloví 

- kostra HZ 

- krajiny těla HZ 

- posouzení základních tělesných tvarů, 

  postojů, vad 

- tkáně, orgánové soustavy 

- pohybová soustava 

- dýchací soustava 

- kožní soustava 

- oběhová soustava 

- pohlavní a vylučovací soustava 

- trávicí soustava 

- nervová soustava 

- endokrinní žlázy 

- mléčná žláza 

- srovnávací anatomie savci - ptáci 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce 

vzájemné přesahy: OV (1. roč.): Nácvik zacházení s ml. zvířaty, OV (1.,2.,3. roč.): 

Ošetřování, krmení HZ, OV (1. roč.): Ruční a strojní dojení, CHZ (2.,3. roč.): Chov skotu, 

prasat, ovcí, drůbeže 
 

2. Obecná zootechnika  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• používá odborné pojmy - domestikace 

- domestikační centra  

- význam domestikace  
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• vyjmenuje předky hlavních HZ a po-

píše vliv domestikace na vlastnosti 

zvířat 

• určí základní plemena HZ, vyjmenuje 

česká plemena zvířat zařazená mezi 

genové rezervy 

• změří základní tělesné rozměry s po-

užitím vhodných měřidel 

• charakterizuje jednotlivé užitkové 

vlastnosti a vyjmenuje vnitřní a vnější 

činitele, které je ovlivňují 

• vysvětlí význam selekce, kontroly 

užitkovosti a kontroly dědičnosti 

• objasní rozdíl mezi čistokrevnou ple-

menitbou a křížením, uvede příklady 

• popíše způsoby označování a evidence 

HZ 

- plemena skotu 

                 prasat 

                 koní 

                 ovcí 

                 koz 

                 drůbeže 

- morfologické vlastnosti – exteriér HZ, 

  posuzování HZ 

- fyziologické a produkční vlastnosti HZ 

- metody plemenitby HZ 

- plemenářské programy 

- výběr HZ 

- plemenářská práce – KU, KD 

- označování HZ – dočasné, trvalé 

- evidence HZ 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce 

vzájemné přesahy: BIO (1. roč.): Základy biologie, OV (1. roč.): Nácvik zacházení s ml. 

zví-řaty, OV (1.,2.,3.roč.): Ošetřování, krmení HZ, CHZ (2.,3.roč.): Chov skotu, prasat, 

ovcí, drůbeže 
 

2. ročník, 2,5 h týdně, povinný 

3. Výživa a krmení hospodářských zvířat  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• vysvětlí význam bílkovin, sacharidů, 

lipidů, minerál. látek a vitamínů pro 

výživu HZ 

• vyjmenuje a charakterizuje jednotlivá 

krmiva 

• vysvětlí rozdíl mezi krmivy objemný-

mi a koncentrovanými 

• určí předložené vzorky krmiv a po-

soudí vhodnost ke zkrmování pro 

jednotlivé druhy HZ 

• uvede způsoby konzervace krmiv 

• sestaví jednoduchou krmnou dávku   

- živiny a jejich úloha 

- krmiva 

- posouzení nezávadnosti 

- způsoby konzervace 

- skladování 

- odlišnosti krmné dávky dle druhu a kategorie 

  HZ 

 

 

 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce, Informační a 

komunikační technologie 

vzájemné přesahy: OV (1. roč.): Statková krmiva, jadrná krmiva, krmné směsi, OV (1.,2.,3. 

roč.): Ošetřování, krmení hosp. zvířat, OV (1. roč.): Práce v ovocnářství, OV (2.,3. roč.): 
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Sklízecí stroje na pícniny, MECH (3.roč.): Stájová mechanizace, MAT (1. roč.): Operace 

s reálnými čísly, CHZ (2.,3. roč.): Chov skotu, prasat, ovcí, drůbeže 
 

 

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• popíše konstrukci, vysvětlí funkci a se-

řízení jednotlivých mech. prostředků  

používaných v chovu zvířat 

• obsluhuje a provádí údržbu mech. 

prostředků pro krmení 

• obsluhuje, seřizuje, provádí údržbu a 

drobné opravy dojicího zařízení 

obsluhuje a provádí údržbu zařízení pro 

odkliz výkalů 

• objasní možnosti elektronizace v cho-

vu zvířat 

• vhodně používá pastevní náčiní a ná-

řadí   

- druhy mechanizačních prostředků 

- údržba, ochrana a seřízení 

- elektronizace v chovu zvířat 

 

 

 

 

 

Poznámka: učivo přesunuto do předmětu 

Mechanizace – 1.- 3. ročník, povinný 

 

4. Chov skotu  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo 

• používá odborné pojmy 

• charakterizuje význam chovu daného 

druhu  

• popíše jak nakrmí, napojí a ošetří 

jednotlivé kategorie zvířat  

• popíše postup dojení a ošetření mléka 

po nadojení 

• popíše a na zvířeti rozpozná příznaky 

říje, březosti, blížícího se porodu 

• popíše přípravu plemenice na porod 

• popíše ošetření mláděte a matky po 

porodu 

• zhodnotí a případně upraví stájové 

mikroklima 

• vysvětlí zásady zacházení se zvířaty 

• popíše přípravu a ošetření pastevních 

porostů, organizaci pastvy  

• vysvětlí rozdíl mezi podmínkami 

chovu v konvenčním a ekologickém 

zemědělství 

• popíše zdravotní stav zvířat a základní 

zooveterinární opatření 

• dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 

práce v chovu zvířat 

- význam chovu 

- stav a perspektivy chovu skotu 

- plemena skotu 

- plemenitba a inseminace 

- březost, porod 

- ošetření telete a matky 

- odchov telat – krmení, ustájení, ošetřování 

- odchov jalovic – krmení, ustájení, ošetřování 

- pastva jalovic 

- chov dojnic – krmení, ustájení, ošetřování 

- tvorba a složení mléka 

- dojení a ošetření mléka  

- výkrm skotu – intenzívní, extenzívní 

- chov skotu v ekolog. zemědělství 

- zoohygiena a prevence chorob 

- welfare zvířat 

- bezpečnost práce, legislativa, poradenství 



 158 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce 

vzájemné přesahy: CHZ (1. roč.): Anatomie a fyziologie hosp. zvířat, CHZ (1. roč.): Obecná 

zootechnika, CHZ (2. roč.): Výživa a krmení hosp. zvířat, MAT (1. roč.): Operace s reálnými 

čísly, OV (1. roč.): Ošetřování a krmení hosp. zvířat, OV (2. roč.): Mechanizační prostředky 

pro krmení, MECH (3. roč.): Stájová mechanizace, MECH (3. roč.): Stavby v zemědělství 
 

3. ročník, 2,5 h týdně, povinný 

5. Chov prasat  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• používá odborné pojmy 

• orientuje se v situaci v chovu prasat 

• vysvětlí pojem hybridizační program 

• vysvětlí tvorbu finálního hybrida  

• popíše konstrukci, vysvětlí funkci a se-

řízení jednotlivých mechanizačních 

prostředků  používaných v chovu pra-

sat 

• popíše a na zvířeti rozpozná příznaky 

říje, březosti, blížícího se porodu 

• vysvětlí ošetření mláďat a matky po 

porodu 

• popíše krmení, napájení a ošetřování 

prasat 

• vysvětlí význam stájové evidence 

• popíše zdravotní stav zvířat a základní 

zooveterinární opatření 

• dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 

práce v chovech zvířat 

- význam chovu 

- hybridizační program 

- reprodukce – říje, zapouštění, porod 

- odchov selat – ustájení, krmení, ošetřování,  

  odstav 

- výkrm prasat – krmení, ustájení, ošetřování, 

  technologie 

- zpeněžování jatečných prasat 

- zoohygiena a prevence chorob 

- bezpečnost práce, legislativa, poradenství 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce 

vzájemné přesahy: BIO (1. roč.): Základy biologie, CHZ (1. roč.): Anatomie a fyziologie hosp. 

zvířat, CHZ (1. roč.): Obecná zootechnika, CHZ (2. roč.): Výživa a krmení hosp. zvířat, MECH 

(3. roč.): Stájová mechanizace, MECH (3. roč.): Stavby v zemědělství, OV (1.,2.,3. roč.): 

Ošetřování, krmení hosp. zvířat 

6. Chov ovcí a koz  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• používá odborné pojmy 

• orientuje se v situaci v chovu ovcí 

• vyjmenuje plemena zařazená mezi 

genetické zdroje 

- význam chovu 

- plemena 

- reprodukce – říje, zapouštění, porod 

- ošetřování a chov jednotlivých kategorií 

- zpracování produktů 

- zoohygiena a prevence chorob 
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• popíše a na zvířeti rozpozná příznaky 

říje, březosti, blížícího se porodu, 

ošetřuje mláďata a matku po porodu 

• popíše krmení, napájení a ošetřování 

jednotlivých kategorií 

• vysvětlí rozdíl mezi salašnickým a o- 

plůtkovým způsobem chovu 

• popíše využití hlavních produktů 

chovu ovcí popíše zdravotní stav zvířat 

a základní zooveterinární opatření 

• dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 

práce 

- bezpečnost práce, legislativa, poradenství 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce 

vzájemné přesahy: CHZ (1. roč.): Anatomie a fyziologie hosp. zvířat, CHZ (1. roč.): Obecná 

zootechnika, MAT (1. roč.): Pracovní operace s reálnými čísly, CHZ (2. roč.): Výživa a kr-

mení hosp. zvířat, OV(1.,2. roč.): Ošetřování, krmení hosp. zvířat, MECH (3. roč.): Stájová 

mechanizace 
 

7. Chov koní 

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• používá odborné pojmy 

• charakterizuje význam chovu koní 

• orientuje se v situaci v chovu koní 

• vyjmenuje plemena zařazená mezi 

genetické zdroje 

• popíše a na zvířeti rozpozná příznaky 

říje, březosti, blížícího se porodu, 

ošetřuje mláďata a matku po porodu 

• vysvětlí ošetření mláděte a matky po 

porodu 

• popíše ustájení, krmení, napájení a 

ošetřování jednotlivých kategorií koní 

• popíše zdravotní stav zvířat a základní 

zooveterinární opatření 

• vysvětlí zásady hygieny a bezpečnosti 

práce 

- význam chovu 

- plemena 

- reprodukce – říje, zapouštění, březost, porod 

- ustájení a krmení a ošetřování jednotlivých     

  kategorií 

- zoohygiena a prevence chorob 

- bezpečnost práce, legislativa, poradenství 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce 

vzájemné přesahy: CHZ (1. roč.): Anatomie a fyziologie hosp. zvířat, CHZ (1. roč.): Obecná 

zootechnika, MAT (1. roč.): Pracovní operace s reálnými čísly, CHZ (2. roč.): Výživa a kr-

mení hosp. zvířat, OV(1.,2. roč.): Ošetřování, krmení hosp. zvířat, MECH (3. roč.): Stájová 

mechanizace 
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8. Chov drůbeže  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• používá odborné pojmy 

• orientuje se v situaci v chovu drůbeže 

• popíše rozdíly mezi užitkovými typy 

• vyjmenuje plemena zařazená mezi 

genetické zdroje 

• vysvětlí rozdíl mezi přirozeným a 

umělým líhnutím popíše technologie 

používané v chovu drůbeže 

• orientuje se v možnostech zpracování 

drůbeže a vajec 

• popíše zdravotní stav zvířat a základní 

zooveterinární opatření 

• dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti 

práce 

- význam chovu 

- plemena drůbeže 

- tvorba vejce 

- líhnutí drůbeže 

- krmení, napájení, ošetřování brojlerů 

- zpracování a uskladnění produktů 

- zoohygiena a prevence chorob 

- bezpečnost práce, legislativa, poradenství 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce 

vzájemné přesahy: BIO (1. roč.): Základy biologie, CHZ (1. roč.): Anatomie a fyziologie 

hosp. zvířat, CHZ (1. roč.): Obecná zootechnika, CHZ (2. roč.): Výživa a krmení hosp. zvířat, 

MECH (3. roč.): Stájová mechanizace, OV (1. roč.): Ošetřování, krmení hosp. zvířat 
 

6.11.2. Odborný výcvik ŽV  

Přehled kompetencí a učiva pro odborný výcvik ŽV je zpracován výše – viz 4.9.2. Odborný 

výcvik mechanizace 

6.12. Vyučovací předměty a jejich zkratky, přesahy 

Vyučující jednotlivých předmětů by měli mít přehled o tom, kde dochází k přesahům s učivem 

probíraným v jiných předmětech. Jde o to, aby vyučující věděl, kde a kdy lze využít 

kompetencí, které již žáci nabyli v rámci předcházející výuky. Jedná se o praktickou informaci.  

Proto jsou v osnovách zpracovány tzv. přesahy, tj. přesahy do jiných předmětů (včetně 

odkazů na příslušné tematické okruhy) a přesahy z jiných předmětů do daného tematického 

okruhu. Tam, kde je tento vzájemný vztah totožný, jsou v komentáři uvedeny vzájemné 

přesahy. Zkratky jednotlivých předmětů jsou uvedeny níže. 

 

Český jazyk – ČJ 

Český jazyk a literatura – ČJL 

Občanská nauka – ON 
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Biologie a ekologie -  BiE 

Chemie – Chem 

Matematika – Matm 

Tělesná výchova – TV 

Informační a komunikační technologie – IKT 

Ekonomika a podnikání – EkP 

Motorová vozidla – MV 

Mechanizace – Mech 

Pěstování rostlin – PR 

Chov zvířat – CHZ 

Odborný výcvik - OV   

7. Materiální podmínky realizace výuky 

Materiální zabezpečení 

Budovy 

Areál školy tvoří rozsáhlý komplex budov pro výuku i technické zázemí, vše na pozemcích 

školy a ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. 

a) Hlavní budova školy, Komenského 873, s přístavbou, tělocvičnou se sociálním zázemím, 

mechanizační halou a kuchyní s jídelnou, obsahuje 22 učeben, z toho 12 odborných – laboratoře 

chemie, biologie, rostlinné výroby, živočišné výroby, výpočetní techniky a dále kabinety 

vyučujících dle oborů.  

Součástí hlavní budovy školy je i domov mládeže dívek z roku 1983. Má 38 dvoulůžkových 

pokojů, sociální zázemí a příslušné sklady. 

b) Proti hlavní budově školy je areál bývalé rolnické školy – Komenského 515. V tomto areálu 

se nachází domov mládeže, ve kterém jsou ubytováni chlapci, dále odborné učebny praxe, 

garáže pro vozidla a stroje. Do areálu patří budovy bývalé pokusné stanice se zázemím. Ta 

slouží jako pracoviště pro výuku praxe našich žáků a studentů. 

c) Součástí školy je i bývalé Centrum odborné přípravy chladírenské a klimatizační techniky, z 

jehož vybavení Vyšší odborná škola využívá část ubytovací kapacity na domově mládeže. 

Specializované laboratoře a učebny 

Laboratoř biologie 

Učebna je umístěna v prvním patře přístavby hlavní budovy. Je vybavena laboratorními stoly s 

elektroinstalací pro zapojení elektrických spotřebičů do sítě. Pro praktickou výuku je k dis-

pozici dostatečný počet mikroskopů a binokulárních lup, pomůcky pro provádění pitev 

bezobratlých živočichů a zpracování rostlinného materiálu, desítky vycpaných zvířat a prepa-

rátů živočichů a rostlin. Dále je učebna vybavena audiovizuální technikou včetně 

dataprojektoru, kamery a zpětného projektoru. 

Laboratoř chemie 

Učebna je umístěna v přízemí přístavby hlavní budovy. Jsou zde dva oboustranné a dva 

jednostranné laboratorní stoly s plnou výbavou, výlevkou se studenou i teplou vodou, 

elektrickými zásuvkami a plynovými kahany na zemní plyn. K dispozici jsou dvoje analytické 
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předváhy a laboratorní přístroje pro jednoduché analýzy (refraktometr, pH metry). Průběžně 

podle spotřeby a potřeby jsou doplňovány chemikálie a laboratorní sklo. 

Laboratoř živočišné výroby 

Učebna se nachází v přízemí přístavby hlavní budovy. Je vybavena běžnými školními lavicemi, 

velkým stolem pro provádění pitev, audiovizuální technikou, zpětným projektorem. K dispozici 

jsou soubory pitevních nástrojů, modely hospodářských zvířat, včetně modelů pro výuku 

anatomie. 

Laboratoř rostlinné výroby 

Učebna je umístěna v suterénu hlavní budovy. Skládá se ze sekárny, přípravné místnosti 

a vlastní laboratoře. V semenárně žákům slouží průběžně obnovované vzorky osiv, semen 

a celých rostlin. Vlastní laboratoř je vybavena laboratorními stoly, zpětným projektorem, 

diaprojektorem a DVD přehrávačem. 

Učebny a laboratoře praxe 

Učebny a laboratoře praxe se rozkládají v areálu proti hlavní budově. Jedná se o haly se 

zemědělskou technikou, dílny a učebnu s funkčním dojícím zařízením. Součástí přístavby 

hlavní budovy je velká mechanizační hala, která slouží k výuce v případě nepříznivého počasí. 

Učebny výpočetní techniky 

Škola je vybavena třemi učebnami výpočetní techniky. V každé učebně je umístěn 

dataprojektor. V učebnách se nachází dostatečný počet počítačů pro výuky celé třídy. 

Učebny jazyků 

Škola disponuje dvěma učebnami jazyků, které jsou vybaveny veškerou audiovizuální 

technikou.  

Ostatní učebny 

Každá třída má svou tzv. kmenovou učebnu, ve které probíhá teoretická výuka. Všechny učebny 

jsou vybaveny dataprojektory.  

Tělocvična 

Součástí přístavby hlavní budovy školy je velká tělocvična (24 x 42 m), která vyhovuje většině 

individuálních a kolektivních sportů (odbíjená, košíková, házená, tenis, gymnastický sál, 

posilovna apod.). 

Společenská místnost 

Jedná se o sál pro 100 až 150 lidí, který je vybaven audiovizuální technikou včetně 

dataprojektoru. Tyto prostory jsou využívány pro výuku a pořádání přednášek a školení pro 

žáky, studenty, zaměstnance a odbornou veřejnost. 

Internet 

Všechny počítače ve škole jsou připojeny na internet. Žáci a studenti ho mohou využívat 

v průběhu celého dne ve škole i na domově mládeže. K dispozici mají i tzv. „počítačové 

kiosky“, umístěné na chodbě v sousedství sekretariátu školy. Pedagogičtí pracovníci mají 

rovněž možnost používat počítače připojené na internet.  Kromě internetové sítě mají učitelé 

možnost využívat i síť intranetovou. 

Materiální a odborné zabezpečení praktického vyučování a předmětových cvičení 

Vybavení pro praktickou výuku 
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Pro praktickou výuku jsou používány dvě provozní haly s dílnou kovo–dřevo, velká 

mechanizační hala, kde je umístěna část mechanizačních prostředků školy, učebna autoškoly, 

učebny výpočetní techniky, učebny chovu zvířat a pěstování rostlin. Ve škole je k dispozici pro 

výuku praxe a autoškoly pět traktorů Zetor, traktor NEW HOLLAND a malotraktor. 

Z mechanizačních prostředků využívaných při praktickém vyučování, které jsou ve vlastnictví 

školy, je možné uvést například: dojící zařízení, hydraulický nakladač, pluhy, mechanizační 

prostředky na zpracování půdy, secí stroj AMAZONE RPD 301, secí stroj MISTRÁL TM 3000, 

rozmetadlo průmyslových hnojiv KUHN, rozmetadlo statkových hnojiv RUR 5, postřikovač 

KERTITOX, obilní kombajn JOHN DEERE, sazeč brambor, obraceče a shr-novače KUHN, 

rotační žací stroje, velkoobjemový vůz HORAL, rozmetadlo statkových hnojiv RUR – 60, lis 

na kulaté balíky KVERNELAND.Ostatní mechanizační prostředky nutné pro výuku praxe 

škola využívá především ze svého školního závodu.  

Škola má k dispozici 8 ha orné půdy, ty využívá pro výuku odborného výcviku a praxe v rám-

ci zemědělských činností rostlinné výroby. 

Školní závod 

Školní závod Farma Tichý a spol. a.s., Záměl poskytuje škole potřebné zázemí pro výuku praxe 

a předmětových cvičení. V rámci učebních a individuálních praxí absolvují studenti výuku pod 

vedením učitelů a instruktorů praxe ve stájích a na pozemcích farmy v průběhu celého roku ve 

všech ročnících daného studijního oboru. Jedná se o praxe zaměřené v chovu skotu na stájovou 

mechanizaci, dojení, krmení, ustájení zvířat, distribuci mléka, odchov telat, stájové prostředí 

apod. V rostlinné výrobě jde především o práce na polích (orba, příprava půdy, setí, ošetřování 

během vegetace, agrobiologická kontrola porostů, sklizňové práce apod.). Pro školu a 

především praxi studentů je velmi důležité, že žáci mají možnost seznámit se s moderními 

mechanizačními prostředky jak v rostlinné, tak v živočišné výrobě. Školní závod obhospodařuje 

750 ha zemědělské půdy. Orné půdy je 645 ha a trvalých travních porostů je 105 ha, z toho 40 

ha luk a 65 ha pastvin.V rostlinné výrobě se převážně využívá vlastních strojů. Jedná se 

především o traktor JOHN DEER o výkonnosti 170 k, traktor NEW HOLLAND TS - 115 k, 

NEW HOLLAND TL 190 k, postřikovač HARDI TWIN, záběr ramen 18 m, šestiradličný pluh 

KVERNELAND, kompaktor FARMET na přípravu půdy se záběrem 6 m, nesené rozmetadlo 

KUHN AXERA na průmyslová hnojiva se záběrem až 36 m, žací mačkač KUHN, traktor 

ZETOR 10540 o výkonnosti 105 k, obraceč KUHN a na-hrabovač píce TONUTTI se záběrem 

8 m. Secí stroj PNEUSEJ záběr 6 m je již starší, ale stále plně funkční. Na sklizeň senáží, sena 

a slámy se využívá vlastní lis NEW HOLLAND a balička ELHO. Tyto stroje zajišťují veškerou 

přípravu půdy, setí, ochranu rostlin a sklizeň pícnin. V rámci živočišné výroby se školní závod 

zaměřuje především na chov dojnic a od-chov telat a jalovic. Stáj dojnic má volné ustájení s 

lehacími boxy, které se individuálně zastýlají. Maximální kapacita kravína je 320 ks dojnic. Je 

zde rybinová dojírna 2 x 10 ks ALFA LAVAL. V provozu jsou 2 ks chladicích nádrží na mléko 

– PACO s kapacitou 5000 l a 2500 l. Krmení se připravuje ve vertikálním míchacím krmném 

voze CERNIN. Další stroje, které se využívají, jsou víceúčelový traktor s čelním nakladačem 

TL 90 NEW HOLLAND. K vyhrnování hnoje a nakládání objemného krmiva slouží smykem 

řízený nakladač LS 180 NEW HOLLAND a k zastýlání slámy rozdružovadlo KRUK.Součástí 

živočišné výroby je odchovna jalovic a s ní související pastevní areály. 

Zemědělské a nezemědělské podniky využívané ve výuce praxe 

Škola dlouhodobě využívá pro výuku praxe i předmětových cvičení také zemědělské i neze-

mědělské podniky v okolí Kostelce nad Orlicí. Ty studenti pravidelně navštěvují v rámci 

týdenních individuálních praxí, ale i praxích učebních a v rámci předmětových cvičeních.  

Jedná se především o následující podniky : 
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Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., pracoviště Kostelec nad Orlicí – chov prasat 

ZOPOS Přestavlky a.s. – chov prasat 

Dibaq a.s. Helvíkovice – chov ovcí 

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, pokusná stanice Opočno – pěstování 

a ošetřování lesa 

Městské lesy Kostelec nad Orlicí s.r.o. – pěstování a ošetřování lesa 

Veterinární ošetřovna Zbuzany – ošetřování malých zvířat, kynologie 

VOSPOL, spol. s.r.o. - chov drůbeže 

Kovářův dvůr s.r.o. – chov koní, ovcí, drůbeže, skotu, prasat : AGROTURISTIKA 

Studenti tak mají možnost seznámit se s širokou problematikou zemědělské i nezemědělské 

činnosti v různých odvětvích výroby v různých podnicích. Získávají a rozšiřují si tak nejen 

potřebné vědomosti a dovednosti z praxe i teorie, ale mají i možnost porovnávat různé úrovně 

vybavení, řízení a organizace v navštívených podnicích. 

Botanická zahrada 

V areálu školy se nachází rozsáhlá a udržovaná botanická zahrada, která je ve velké míře 

využívána pro výuku praktickou i výuku v předmětových cvičeních. 

Kynologický areál 

Součástí školy je také kynologický areál, který se nachází v uzavřeném prostoru dílen a chla-

peckého internátu. Součástí kynologického areálu je psinec a cvičiště pro psy. Psinec tvoří deset 

samostatných kotců pro psy a oplocený výběh. 

Autoškola 

Autoškola je umístěna v areálu dílen a její součástí je i místnost s trenažéry. Pro výuku 

autoškoly škola využívá vlastní osobní automobil, motocykl, tři školní traktory včetně přívěsů 

a celou řadu modelů, učebních pomůcek a nářadí pro údržbu a opravy. 

8. Personální podmínky 

Výuku žáků zajišťuje dostatečný počet pedagogických pracovníků a učitelů odborného 

výcviku. O chod internátu se starají stálí vychovatelé. Většina pedagogů má odbornou i pe-

dagogickou kvalifikaci. Ostatní si je průběžně doplňují. Všichni učitelé jsou zapojeni v dalším 

vzdělávání (environmentálním, výpočetní techniky, odborném). Většina učitelů se podílí na 

rozvoji pedagogického vzdělání nastupujících pedagogů v rámci spolupráce s Českou 

zemědělskou univerzitou, katedrou pedagogiky. 

9. Organizační podmínky 

Organizace výuky 

Teoretická výuka probíhá v kmenových třídách s tradičním nábytkem a tabulí. Všechny třídy 

jsou vybaveny  dataprojektory. Pro výuku cizích jazyků se využívají dvě odborné učebny 

s audiovizuální technikou. Informační a komunikační technologie se vyučují ve třech učebnách 

s dostatečným počtem počítačů a internetem. 

Výuka praktických cvičeních se realizuje podle předmětů v laboratořích biologie, chemie, 

pěstování rostlin, chovu zvířat, praxe, výpočetní techniky. Výuka praktických cvičení se dále 

provádí na botanické zahradě, na školním závodě, na pozemcích školy. 
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Pro praktickou výuku škola využívá areál dílen, botanickou zahradu, pozemky školy a školní 

závod i jiná vhodná pracoviště v zemědělských podnicích. 

Výuku autoškoly škole zajišťuje autoškola Myšák, které využívá dobré zázemí v areálu dílen 

školy. 

Tělesná výchova se odehrává ve vlastní moderní tělocvičně a na sportovních cvičištích v Kos-

telci nad Orlicí. 

V rámci praktické i teoretické výuky klademe velký důraz na dodržování bezpečnosti a hy-

gieny práce. Před každou praktickou činností jsou žáci proškoleni z bezpečnosti práce a upo-

zorněni na rizika spojená s uvedenou činností. Školení o bezpečnosti a hygieně práce mají na 

starosti odborní učitelé školy. Na pracovištích individuální praxe provádějí školení vedoucí 

jednotlivých provozů a instruktoři výuky individuální praxe.  

Sociální, ubytovací a stravovací možnosti školy 

Areál školy umožňuje studentům ubytování na domovech mládeže a stravování v prostorách 

školy, po vyučování sportovní vyžití v prostorné školní tělocvičně (24 x 42 m), která vyhovuje 

pro většinu individuálních a kolektivních sportů – odbíjená, košíková, házená, tenis, 

gymnastický sál, posilovna apod. V letním období je v areálu školy dostatek prostoru pro 

provozování dalších sportů. Město Kostelec má i dobré kulturní zázemí. 

10. Podmínky BOZP a PO 

Při výuce oboru Zemědělec - farmář a při činnostech, které přímo souvisejí se vzděláváním, 

popřípadě při jiných činnostech, škola postupuje dle platných právních předpisů. Při zahájení 

školního roku škola prokazatelným způsobem seznámí žáky se školním řádem, zásadami 

bezpečného chování, s ustanoveními konkrétních právních norem k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a požární ochrany, a to ke konkrétnímu oboru. V průběhu školního roku jsou žáci 

zvlášť poučováni z BOZP a PO při exkurzích, výstavách a dalších akcích týkajících se školních i 

volnočasových aktivit. O všech těchto školeních jsou prováděny zápisy.  

Výuka praktického vyučování a jakákoliv další praxe mimo školu probíhá na základě uzavřené 

smlouvy mezi školou a osobou, která zabezpečuje odborný výcvik, vždy pod vedením příslušného 

instruktora. Škola prověřuje provádění odborného dohledu nebo přímého dohledu při praktickém 

vyučování. Pozornost zaměřuje na dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

provozních pracovištích. Všichni zaměstnanci školy jsou pravidelně doškolováni a přezkušováni v 

oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany dle platných právních předpisů.  

Škola zabezpečuje systémem pravidelných kontrol a revizí nezávadný stav objektů školy, dále 

všech vyhrazených technických zařízení, dalších strojů, nářadí a vybavení všech prostor, které 

slouží pro výuku nebo činnosti s ní související. Je dodržován soulad časové náročnosti vzdělávání 

podle školního vzdělávacího programu s počtem povinných vyučovacích hodin stanovených v 

rámcovém vzdělávacím programu, který respektuje fyziologické a psychohygienické potřeby žáků, 

podmínky a obsah vzdělávání. Pozornost pedagogických pracovníků školy je zaměřena na aktivní 

uplatňování metodiky prevence sociálně patologických jevů. 

11. Spolupráce se sociálními partnery 

Při tvorbě ŠVP jsme spolupracovali především s jednatelem školního závodu Farmy Tichý 

a spol. s.r.o. Dalšími významnými sociálními partnery, kteří zajišťují především praktickou 

výuku našich studentů, jsou podniky v okolí Kostelce nad Orlicí. Jedná se o pracoviště, která 

jsou v průběhu roku v pravidelném kontaktu s naší školou.  
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Vedoucí pracovišť, kteří jsou instruktory našich studentů na odborných prázdninových a 

individuálních praxích, mají možnost přímo v provozech posoudit znalosti a dovednosti těchto 

studentů získané v průběhu studia na škole. 

Jde o významnou zpětnou vazbu. Vedoucí pracovišť jsou schopni v průběhu týdenního pobytu 

na konkrétním pracovišti vybraného podniku dostatečně poznat získané kompetence studentů a 

upozornit na případné nedostatky ve vzdělávání žáků na škole.Tito vedoucí se věnují v týdnu 

vždy maximálně dvěma žákům školy a tak mají dostatečný prostor pro posouzení jejich znalostí 

a dovedností a také k rozšiřování jejich kompetencí. 

Škola tak může reagovat na podněty z pracovišť praxe a napravovat tak možné nedostatky 

v praktické i teoretické výuce. Při tvorbě ŠVP jsme ve velké míře využívali poznatky a náměty 

právě z pracovišť praktického vyučování, kde studenti absolvují týdenní individuální a odborné 

prázdninové praxe. 

Cílem výuky žáků učebního oboru farmář je především úspěšné uplatnění absolventů v praxi, 

takže tyto informace mají nezastupitelnou hodnotu. Je důležité, aby žáci, kteří nastupují na 

individuální praxe a odborné praxe, měli již základní vědomosti a dovednosti, získané ve školní 

výuce. Na příslušném pracovišti praxe si je následně ověřují a zdokonalují. 

Škola zabezpečuje individuální a odborné prázdninové praxe a jejich obsah na následujících 

pracovištích: 

Pracoviště zaměření praktického vyučování 

VUCHP Kostelec nad Orlicí ošetřovatel v chovu prasat 

Farma Tichý a spol. s.r.o. ošetřovatel v chovu skotu 

Farma Tichý a spol. s.r.o. technik v chovu skotu 

Farma Tichý a spol. s.r.o. traktorista 

Farma Tichý a spol. s.r.o. technik v RV 

ZOPOS Přestavlky a.s. technik v chovu prasat  

Veterinární ošetřovna Rychnov n. Kn. veterinární technik 

DIBAQ a.s. Helvíkovice. chov ovcí 

Kovářův dvůr s.r.o. chov koní, ovcí,drůbeže, agroturistika 

VULHM, v.v.i. Opočno – ošetřování lesa 

Zdrojem potřebných informací pro zkvalitnění výuky jsou i další podniky, které studenti 

navštěvují v rámci výuky praxe, odborného výcviku a praktických cvičení. Jedná se například 

o: Zemědělské družstvo Štědrá Tutleky ZD, Pokusnou stanice Opočno, Lesoškolky s.r.o. 

Týniště nad Orlicí, ZD Zdobnice a.s., VOSPOL, spol. s.r.o. a další. 

V rámci odborných exkurzí žáci školy navštěvují další zemědělské a zpracovatelské podniky. 

Škola dále spolupracuje zejména s Agrární komorou v Rychnově nad Kněžnou, Výzkumným 

ústavem živočišné výroby Uhříněves - pracoviště Kostelec nad Orlicí, Rostlinolékařskou 

správou Ústí nad Orlicí, Chovservisem a.s. Hradec Králové a dalšími, především v rámci 

spoluúčasti na pořádání odborných seminářů, kterých se zúčastňují i studenti studijního oboru 

agropodnikání. 
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Při ověřování ŠVP plánujeme s uvedenými sociálními partnery nadále úzkou spolupráci. 

Důležitá je součinnost nejen vedení školy, ale i jednotlivých učitelů odborných předmětů 

s vedoucími pracovníky zemědělských i nezemědělských podniků v rámci výchovy a 

vzdělávání studentů studijního oboru agropodnikání. 

 

 

12. Autoevaluace školy 

Autoevaluace je vnitřní hodnocení školy které napomáhá ke zkvalitnění a zefektivnění 

vzdělávání 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 stanovována jako dílčí cíle, které si škola vytyčuje 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 
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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 

Informace od sociálních partnerů školy (průběžně ve školním roce) 

Dotazníky na klima 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 chladící 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. ZEMĚDĚLEC - FARMÁŘ 

Dva přírodovědné obory jsou čtyřleté a jsou ukončeny maturitní zkouškou. Forma studia je 

denní. 

Přírodovědný učební obor je tříletý a je ukončen závěrečnou zkouškou. Forma studia je denní.  

 

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 
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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 tradici. 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 VOŠ 

škola existovala pod názvem Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Kostelci nad 

Orlicí. V současné době nese škola název: Střední škola zemědělská a ekologická a střední 

odborné učiliště chladící a klimatizační techniky. 

 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 

studijních 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 učební obor Zemědělec - farmář, který připravuje žáky 

pro uplatnění v zemědělských provozech a farmách.  

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. 

Škola vlastní akreditaci pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin. 

Středisko chladicí a klimatizační techniky 

Vzhledem k celkovému rozvoji chladicí a klimatizační techniky lze předpokládat zvýšený 

zájem o námi nabízené obory. 
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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 

Žáci mají možnost využívat internet ve škole i na domově mládeže. Mimo to jsou na domově 

mládeže organizovány četné zájmové činnosti, které se zaměřují na seberealizaci žáků a kva-

litní 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 a or-

ganizace přírodovědných soutěží pro děti návštěvníků 

Okresní výstava Svazu chovatelů Rychnov nad Kněžnou 

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

tolovicích 

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.  
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Kurz odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin – škola vlastní pověření 

Ministerstva zemědělství pro školení jehož výstupem je Osvědčení I a II stupně. 

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 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 využití 

energie 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 učebního oboru farmář 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 synantropních 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 akcím střediska přírodovědného vzdělávání školy patří 

každoroční pořadatelská spoluúčast 8 -10 žáků studijního oboru agropodnikání – specializace 
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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 spoluúčasti na realizaci odborných seminářů 

pořádaných pro zemědělskou veřejnost. Využívá se při tom společenská místnost školy 

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

Mimoškolní aktivity 

Středisko chladicí a klimatizační techniky 

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. 

Středisko organizuje: 

• 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/01 - 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, navíc 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, kdy 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 

kompletní 4 ročníky. Žáci zaznamenávají úspěchy na chovatelských výstavách a soutěžích. Tím 
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se škola stává v očích chovatelské veřejnosti známou a uznávanou. Projevuje se to v zájmu 

uchazečů kteří přicházejí z celé republiky. 

c) specializace na agroturistiku a ekoturistiku 

Jedná se o specializaci pro chlapce i děvčata se zájmem o práci ve sféře služeb na venkově, 

obor je doplněn o předměty z oblasti turismu a cestovního ruchu, ubytovacích a stravovacích 

služeb a obchodní komunikace s absolvováním praxí v rekreačních zařízeních, turistických 

informačních centrech, v cestovních kancelářích a farmách. To vše vytváří předpoklady pro 

úspěšné uplatnění absolventa na trhu práce 

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.  

a) Specializace : Rybářství, lesnictví, myslivost    

Jedná se o specializaci doplněnou o předměty z oblasti rybářství, lesnictví a myslivosti, které 

jsou přirozenou součástí ŽP člověka. Absolvování této specializace umožňuje získat rybářský 

a lovecký lístek. 

b) Přírodovědně lycejní specializace 

Je specializace s rozšířenou výukou biologie, chemie a genetiky připravující studenty 

pro další studium na přírodovědných fakultách VŠ, universitách a VOŠ. Po maturitě je 

možné zaměřit se např . na studium biologie, veterinářství, lesnictví, chemie, 

potravinářství genetiky a jiné. 

3) Zemědělec - farmář  41-51-H/01 – tříletý učební 

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

prvovýrobě. V rámci rostlinné výrovy, živočišné výroby a mechanizace. Obsah vzdělávání 

vytváří předpoklady pro samostatné podnikání v zemědělské výrobě a také uplatnění v ze-

mědělských podnicích a farmách. 

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 chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel. 

 


