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1 Úvodní identifikační údaje 

a) Název a adresa školy, zřizovatel 

Název školy 

 

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště chladicí a kli-

matizační techniky 

REDIZO 600012573 

IČ 60884690 

adresa školy SZeŠ 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 Královéhradeckého kraje 

  

adresa : Pivovarské náměstí 1245 Hradec Králové 500 03 

b) Název školního vzdělávacího programu 

Elektromechanik chladicí a klimatizační techniky a tepelných čerpadel 

Identifikační údaje oboru 

název oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje 

kód 26-52-H/01 

stupeň vzdělání 
střední vzdělání s výučním listem 

kvalifikační úroveň EQF 3 

délka studia 3 roky 

forma studia denní forma vzdělávání 

platnost od 1. 9. 2022 – počínaje prvním ročníkem 

verze 6 
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1.1  Změnový list k ŠVP 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a pří-

stroje 

Změna č. Původní vydání – verze ŠVP: 1 

Platnost od: 01.09.2009 

Předmět změny Nové ŠVP pro obor 26-52-H/01  Elektromechanik pro zařízení a pří-

stroje 

 
Změna č. 1 verze ŠVP: 2 

Platnost od: 01.09.2010 

Předmět změny Úprava učebních osnov OV 

 
Změna č. 2 verze ŠVP: 3 

Platnost od: 01.09.2013 

Předmět změny Rozdělení  5 ti hodin předmětu Elektrotechnika na 3 hodiny do 1. roč-

níku a 2. hodiny do druhého ročníku, úprava učebních osnov předmětu 

ELT 

Přesun předmětu Užití elektrické energie z druhého ročníku do 1. roč-

níku 

Úprava počtu vyučovacích týdnů 1. ročník – 33, 2. ročník – 33, 3. ročník 

- 32 

 
Změna č. 3 verze ŠVP: 4 

Platnost od: 01.09.2018 

Předmět změny Úprava počtu hodin a učební osnovy předmětu Matematika (z 5 na 4 ho-

diny) 

 
Změna č. 4 verze ŠVP: 5 

Platnost od: 01.09.2021 

Předmět změny Úprava učebních osnov předmětů Fyzika, Strojírenství, Užití elektrické 

energie, Elektrických strojů a přístrojů a Odborného výcviku. 

 
Změna č. 5 verze ŠVP: 6 

Platnost od: 01.09.2022 

Předmět změny Změny ŠVP, které uvedou ŠVP do souladu s upraveným RVP. 

Úprava učebních osnov předmětů Matematika, Elektrotechnika, Elek-

trické stroje a přístroje, Ekonomika. 
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2  Profil absolventa 

a) Uplatnění absolventa v praxi: 

• především v pracovních funkcích zabezpečujících kvalifikované servisní práce a mon-

tážní práce na elektrotechnických zařízeních a přístrojích 

• je připraven instalovat, uvádět do provozu, kontrolovat, udržovat a opravovat elektro-

technická zařízení a přístroje 

• pomocí měřicích, anebo testovacích přístrojů a technické dokumentace k příslušnému 

elektrotechnickému zařízení dovede identifikovat technické problémy při závadách, 

zvažovat možnosti jejich řešení a realizovat opravu optimálním způsobem pro daný pří-

pad 

• ovládá činnosti spojené s identifikací závady, opravou a uváděním do provozu elektro-

technických zařízení a přístrojů, popřípadě jejich typických částí, např. elektrické a elek-

tronické funkční celky technických zařízení zpracovávající signály či informace, elek-

trické pohony, chladicí a klimatizační zařízení a tepelné čerpadla 

• určí finanční rentabilitu oprav 

 

b) Očekávané kompetence absolventa 

Klíčové kompetence 

• Kompetence k učení 

• Kompetence k řešení problémů 

• Komunikativní kompetence 

• Personální a sociální kompetence 

• Občanské kompetence a kulturní povědomí 

• Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 

• Matematické kompetence 

• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií 

a pracovat s informacemi 

Odborné kompetence 

• Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, 

• Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, 

• Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, 

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

a elektronických zařízeních a přístrojích 

• Provádět elektrotechnická měření a vyhodnocovat naměřené výsledky, 

• Číst technickou dokumentaci s porozuměním, 

c) Způsob ukončení a potvrzení dosaženého vzdělání, stupeň dosaženého 

vzdělání 
 

Vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou; dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvěd-

čení o závěrečné zkoušce a výuční list. 

Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy. 
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Úspěšné absolvování studia v oboru vzdělání 26-52-H/01 se považuje za ukončené odborné 

vzdělání v elektrotechnice v souladu s § 5 odst. 1 vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce 

a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice. 

Úspěšné složení závěrečné zkoušky umožňuje absolventovi pokračovat ve studiu na nadstav-

bových oborech. Absolvent si své znalosti a dovednosti může prohlubovat dále v rámci celoži-

votního vzdělávání formou samostudia, kurzů, účastí na školeních a seminářích, organizova-

nými 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 vzdělá-

vání. Vychází z celoživotního konceptu vzdělávání. Je cestou i nástrojem rozvoje lidské spo-

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

vání 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 obklo-

puje, 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 schopen 

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

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

blémové 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 kon-

fliktů, 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 hod-

not; uvědomovali si vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu; zajímali se o poli-

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

a komunikačních technologií, schopnost aplikovat základní matematické postupy, ori-

entovat 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 prak-

tické výuky, do zájmové činnosti žáků ve škole a domově mládeže, v seminářích, kurzech, 

besedách a exkurzích, při projektové činnosti, stážích a v celkovém klimatu školy a domova 

mládeže. 

b) Organizace výuky 

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

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

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

předpokladům. 

Výuka je organizována jako tříleté denní studium. 

V prvním ročníku se žáci účastní v dvoutýdenním výukovém plánu šest dnů teoretického a čtyři 

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

a týden praktického vyučování. Při výuce cizích jazyků, informačních a komunikačních tech-

nologiích, praktických cvičeních v elektrickém měření a odborného výcviku se třída dělí v sou-

ladu s platnými předpisy na skupiny a žáci pracují samostatně nebo v týmu pod vedením vyu-

čujícího. 

Odborný výcvik probíhá v dílnách pod vedením učitelů školy. Žáci pracují ve skupinách (prak-

tické práce žáků, týmová práce, kooperace). Důraz je kladen na schopnost týmové práce, vy-

tváření modelových situací odpovídajících budoucím podmínkám praxe, na samostatnou práci 

s využitím odborné literatury i firemních katalogů a získávání informací prostřednictvím mo-

derních komunikačních prostředků. 

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

konání individuální odborné praxe. Na základě Smlouvy o zajištění výuky individuálních praxí 

žáků. 

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 od-

borný 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.  

Součástí teoretické výuky jsou odborné exkurze v oboru podnikajících firmách (jsou oriento-

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

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

znatky z exkurze žáci využívají v teoretické výuce. 

 



8 

 

c) Hodnocení žáků  
 

Hodnocení žáků je prováděno podle Pravidel hodnocení vzdělávání žáků, která jsou přílohou 

školního 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 ob-

dobí ústním zkoušením, písemnými pracemi, testy, kontrolními prověrkami znalostí a doved-

ností a sledováním práce žáků v jednotlivých vyučovacích jednotkách. 

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 pro-

věrky. 

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

nocení jsou pro všechny žáky ve třídě jednotné. Výjimkou jsou žáci, kteří trpí některou z vývo-

jových vad typu dyslexie, dysortografie, dysgrafie atd., kde je hodnocení řešeno podle meto-

dického pokynu MŠMT. 

Vyučující je povinen klasifikaci objektivně zdůvodnit a výslednou oznámit každému žákovi 

před zapsáním do evidence známek v systému Bakaláři. Vhodné je také stručné celkové hod-

nocení práce žáka. 

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

ňování sebehodnocení  a kolektivní hodnocení, individuální přístup k žákům a následné po-

moci. Důležité jsou závěry z průběžné pedagogické diagnostiky a objektivizace hodnocení s vy-

užitím didaktických testů. 

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

činností a manuálních dovedností, vedení písemné dokumentace a prokázání potřebných zna-

lostí, 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 veřej-

nosti prokazující jejich schopnosti. 

d) Podmínky pro přijetí ke studiu: 

Přijímání ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a pro-

váděcích předpisů. 

• splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před spl-

něním 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 před-

pisů. Vylučující zdravotní omezení uchazeče o vzdělávání v oboru Elektromechanik pro stroje 

a zařízení jsou:  
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• prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku 

a koordinaci pohybů v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá 

školského zákona 

• 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 

• prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu v případě činností 

s vysokými nároky na zrak nebo činností vyžadujících prostorové vidění v případě, že je 

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

 

e) Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace  
 

Vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou; dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvěd-

čení o závěrečné zkoušce a výuční list. 

Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy. 
 

f) Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně 

nadaných 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Škola je primární platformou pro zjišťování a vyhledávání žáků, jejichž vývoj a vzdělávání 

vyžadují zvláštní pozornost a péči. Té se jim dostává jak ze strany PPP, popř. SPC, tak ze strany 

pedagogických pracovníků školy. Dle přiznaného Doporučení ŠPZ takovému žáku přísluší spe-

ciální vzdělávací potřeby, jsou mu tedy přiznána tzv. podpůrná opatření. Jedná se o úpravy ve 

vzdělávání, které škola žákovi povinně poskytuje. V rámci podpůrných opatření jde např. 

o úpravu organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání a školských služeb, pro-

dloužení délky vzdělávání, úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání, 

používání kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a učebních pomůcek, vzdělávání 

podle individuálního vzdělávacího plánu, využití asistenta pedagoga a další (viz § 16 odst. 2 

školského zákona). 

Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti stupňů; 

různé druhy nebo stupně podpůrných opatření lze kombinovat. Jejich uplatňování se řídí vy-

hláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nada-

ných. Podpůrná opatření prvního stupně jsou určena žákům s mírnými obtížemi ve vzdělávání, 

mohou je navrhovat sami učitelé, a to i bez doporučení ŠPZ. Doporučení ŠPZ zadává výchovná 

poradkyně do školního systému, v našem případě do Bakalářů. Na kartě žáka se poté každý 

učitel seznámí se speciálními vzdělávacími potřebami žáka. Další práce je již pak plně v kom-

petenci vyučujících, kteří u konkrétních žáků využívají odpovídající formy a metody výuky. 

Zároveň žáky povzbuzují při jakémkoliv selhání, především posilují jejich motivaci k učení, 

nevyjímaje ani odbornou praxi, poskytují, v případě potřeby, všem žákům bez rozdílu pedago-

gickou intervenci – viz novelizace vyhlášky č. 27/2016 Sb.  

 

 

Vzdělávání nadaných žáků 

Rozvoj nadání a péče o nadané žáky je součástí strategického plánování školy. Každoročně se 

tyto informace objevují i ve výroční zprávě – viz účast žáků v soutěžích a olympiádách, pro-

jektech, příp. v SOČ. Klíčové je ale především zdravé klima školy, které rovněž významně 

přispívá k rozvoji nadání žáků.  
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Pro vyhledávání nadaných a mimořádně nadaných žáků jsou využívána pedagogická pozoro-

vání, dále rozhovory pedagogů – jejich vzájemné postřehy, pohovory s rodiči, ale především se 

samotným žákem. Nadaní žáci jsou pak podporováni individuálním přístupem v hodině, dife-

renciací úkolů a dále účastí v předmětových soutěžích a olympiádách. Dle uvážení vyučujících 

jednotlivých předmětů lze libovolně pro žáky nadané a mimořádně nadané volit i možnosti 

rozšíření výuky. Navíc jsou pro tyto žáky v případě budoucího zájmu určeny volnočasové ak-

tivity, např. škola spolupracuje s Domem dětí a mládeže v Kostelci nad Orlicí, naši žáci jsou 

členy včelařského kroužku, poté se účastní přírodovědných olympiád a soutěží v poznávání 

rostlin a živočichů, v orbě. Motivovaní žáci se pak zapojují do projektů a úspěšně školu repre-

zentují. 

 

g) Přehled vzdělávacích oblastí: 

• Jazykové vzdělávání a komunikace 

• Společenskovědní vzdělávání 

• Přírodovědné vzdělávání 

• Matematické vzdělávání 

• Estetické vzdělávání 

• Vzdělávání pro zdraví 

• Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích 

• Ekonomické vzdělávání 

• Odborné vzdělávání 
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h) Začlenění průřezových témat 

Občan v demokratické společnosti 

 

Výchova k demokratickému občanství se zaměřuje na vytváření a upevňování takových po- 

stojů a hodnotové orientace žáků, které jsou potřebné pro fungování a zdokonalování demo-

kracie. 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 rea-

lizace je také demokratické klima školy, otevřené k rodičům a k širší občanské komunitě 

v místě školy. 

 

Integrace ve výuce 

 1. ročník 

 

Český jazyk a literatura (včetně estetického vzdělávání) 

Základy českého pravopisu, tvarosloví, skladba věty, tvoření slov, slohové 

útvary; literární žánry, stručný přehled umění a uměleckých směrů. 

Vzdělávání a komunikace v anglickém jazyce  

Základní poslechová cvičení a řečové dovednosti 

Společenskovědní vzdělávání 

Význam učení a smysl výchovy k občanství; Osobnost; Mezilidské vztahy; 

Důležité sociální útvary; Odpovědnost člověka za sebe a další generace 

 

Fyzikální vzdělávání 

Jednotky soustavy SI; Kinematika; Dynamika; Mechanická energie; Mecha-

nika tekutin; Kinetická teorie látek; Termika; Elektrické pole 

 

Matematické vzdělávání 

Přirozená čísla; Celá čísla; Racionální čísla; Reálná čísla; Planimetrie; Vý-

razy; Trigonometrie; Lineární rovnice a nerovnice a funkce 

Tělesná výchova  

Tělesná výchova 

Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích  

Internet 

Technická dokumentace 

 Základní pojmy a pravidla 
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Strojnictví 

Základní součásti strojů, normy; Součásti strojů přenášející pohyb; Mecha-

nismy a jejich součásti 

Odborný výcvik 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce, požární prevence; 

Chladicí technika; Bezpečnost práce a seznámení s pracovištěm; Přímé a ne-

přímé metody pro zjišťování těsnosti chladicích okruhů; Princip funkce zá-

kladního chladicího okruhu; Bezpečnost práce při manipulaci s chladícím 

médiem; Metody plnění a doplňování chladiva do chladicího systému, přepl-

ňování chladiva 

2. ročník 

 

Český jazyk a literatura (včetně estetického vzdělávání) 

Jazykový rozbor, druhy vět, větné členy, evropské jazyky, slovanské jazyky, 

útvary národního jazyka; literatura a literární směry první poloviny 20. sto-

letí. Kulturní instituce, národní kultura, lidové umění, životní styl. 

 

Společenskovědní vzdělávání 

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

Úloha politiky ve společnosti; Občanská společnost; Svobodný přístup k in-

formacím; Ochrana člověka za mimořádných situací 

 

Fyzikální vzdělávání 

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

atomu; Vesmír 

 

Matematické vzdělávání Funkce; Soustava lineárních rovnic; Lineární ne-

rovnice; Stereometrie; Finanční matematika 

Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích  

IKT 

Užití elektrické energie  

Osvětlovací technika a její řízení 

Odborný výcvik 

Bezpečnost práce, seznámení s pracovištěm; Bezpečnost práce a seznámení 

s pracovištěm; Konstrukce a rozdělení kompresorů; Samostatná závěrečná 

práce 

3. ročník 

 

Český jazyk a literatura (včetně estetického vzdělávání) 

Práce s informacemi a související slohové útvary, životopis, strukturovaný 

životopis; četba i interpretace literárních textů. 
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 Společenskovědní vzdělávání 

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

Ochrana člověka za mimořádných situací 

Matematické vzdělávání 

Exponenciální funkce; Logaritmická funkce; Goniometrické funkce; Řešení 

trojúhelníku 

 
Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích  

Další aplikační programy 

Ekonomika 

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

jetek podniku a hospodaření podniku; Finanční gramotnost; Daňová evidence 

Chladicí zařízení 

Konzervace potravin pomoci chladicí techniky; Elektrotechnické normy 

předpisy (rozšiřující učivo) 

Odborný výcvik 

Bezpečnost práce a seznámení s pracovištěm; Měření měřícími přístroji; Pro-

cvičování dovedností 

 

Člověk a životní prostředí 

 

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 pra-

covních 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 lokál-

ními, regionálními a globálními environmentálními problémy; 

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

• porozuměli souvislostem mezi environmentálními, ekonomickými a sociálními aspekty 

ve vztahu k udržitelnému rozvoji; 

• respektovali principy udržitelného rozvoje; 

• získali přehled o způsobech ochrany přírody, o používání technologických, ekonomic-

kých a právních nástrojů pro zajištění udržitelného rozvoje; 
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• samostatně a aktivně poznávali okolní prostředí, získávali informace v přímých kontak-

tech s prostředím a z různých informačních zdrojů; 

• pochopili vlastní odpovědnost za své jednání a snažili se aktivně podílet na řešení envi-

ronmentálních problémů; 

• osvojilisizákladníprincipyšetrnéhoaodpovědnéhopřístupukživotnímu prostředí v osob-

ním 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. 

 

Integrace ve výuce 

 1. ročník 

 

Fyzikální vzdělávání 

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

tekutin; Kinetická teorie látek; Termika; Elektrické pole 

  Chemické vzdělávání 

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

a životní prostředí 

 
 Matematické vzdělávání 

Přirozená čísla; Celá čísla; Racionální čísla; Reálná čísla; Planimetrie; Výrazy; 

Trigonometrie; Lineární rovnice a nerovnice a funkce; Kvadratické rovnice a 

funkce 

 
 Tělesná výchova 

Péče o zdraví; Tělesná výchova 

 
 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích 

 Internet 

 
 Elektrotechnika 

Stejnosměrný proud; Elektrochemie; Elektrostatické pole; Trojfázový proud 

 

 Technická dokumentace  

Úvod do předmětu 

 
 Chladicí zařízení 

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

tury a potrubí; Základní montážní práce; Zkoušky těsnosti chladicích zařízení 

 

 Materiály a technologie 

Základní rozdělení technických materiálů; Základní vlastnosti technických ma-

teriálů; Polovodiče; Dielektrika a izolanty 

 
 Strojnictví 

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

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

a  ejich součásti 
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 Odborný výcvik 

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

kovů; Elektrické stroje a přístroje; Chladicí technika; Bezpečnost práce a sezná-

mení s pracovištěm; Spojovací armatury, práce s Cu potrubím, druhy pájek, pou-

žívaní přenosného autogenu, pájení natvrdo; Přímé a nepřímé metody pro zjišťo-

vání těsnosti chladících okruhů; Chladivové kompresory používané pro strojní 

chlazení; Princip funkce základního chladícího okruhu; Bezpečnost práce při ma-

nipulaci s chladícím médiem; Metody plnění a doplňování chladiva do chladicího 

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

elektronického tlaku, použití elektronického přístroje TESTO 560; Opakování té-

matickýchcelků;Organizaceodbornéhovýcviku;Základyručníhozpracování kovů; 

Základy elektromontážních prací 

 

2. ročník 

 

Český jazyk a estetika 

Praktická stylistika; Estetická výchova; Kulturní chování ve společnosti 

 

 Fyzikální vzdělávání 

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

atomu; Vesmír 

 
 Matematické vzdělávání 

Funkce; Soustava lineárních rovnic; Stereometrie; Základy statistiky a pravdě-

podobnost; Finanční matematika 

 
 Tělesná výchova 

Péče o zdraví; Tělesná výchova; Zásady chování 

  Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích 

 Práce s počítačem 

 
 Elektrická měření 

Bezpečnost práce; Rozdělení a princip činnosti měřicích přístrojů; Elektrická 

měření - teoretická příprava 

 
 Elektronika 

Části elektronických zařízení a přístrojů 

  Elektrické stroje a přístroje  

BOZP; Asynchronní stroje 

 
 Chladicí zařízení 

Chladivové kompresory; Výparníky; Způsoby přeplňování chladiv; Hermetická 

chladicí zařízení 

 
 Užití elektrické energie  

Stejnosměrné zdroje 
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 Odborný výcvik 

Bezpečnost práce, seznámení s pracovištěm; Elektrické stroje a přístroje; 

Chladicí technika; Bezpečnost práce a seznámení s pracovištěm; Konstrukce a 

rozdělení kompresorů; Polohermetický ahermetický motorkompresor; Výkonové 

zkoušky; Použití speciálního nářadí v chladící technice; Montáž chladícího ok-

ruhu, vysoušení, plnění; Odsávání chladiva, bezpečnostní opatření; Řídící pří-

stroje; Jistící přístroje; Zkoušky těsnosti spojů; Chladící okruh s expanzní kapilá-

rou; Kombinovaná chladnička s jedním nebo dvěma motorkompresory; Zjišťo-

vání závad chladícího okruhu s expanzní kapilárou; Odstraňování závad chladí-

cího okruhu s expanzní kapilárou; Samostatná závěrečná práce; Opakování tema-

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

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

 

3. ročník 

 

Český jazyk a estetika 

Světová literatura; Česká literatura; Praktická stylistika 

 

 Matematické vzdělávání 

Exponenciální funkce; Logaritmická funkce; Goniometrické funkce; Řešení 

trojúhelníku 

 
 Tělesná výchova 

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

 
 Elektrická měření  

Bezpečnost práce 

 Chladicí zařízení 

Montáže sestav chladicích zařízení, nové montáže chladicích zařízení; Difuzní 

absorpční chladicí zařízení; Závady a opravy absorpčních chladniček; Biolo-

gické vlastnosti potravin 

 

 Odborný výcvik 

Bezpečnost práce a seznámení s pracovištěm; Měření měřícími přístroji; Cvičné 

panely; Chladicí technika; Bezpečnost práce a seznámení s pracovištěm; Demon-

táž kompresorů, čištění, klasifikace dílů, celková oprava; Výkonové zkoušky 

kompresorů; Montáž kompresorů, KCHJ jejich použití; Kompresorový parní sys-

tém s expanzním ventilem; Klimatizační zařízení; Zjišťování závad a způsob 

opravy chladících okruhů s expanzní kapilárou; Opakování tematických celků; 

Bezpečnost práce a seznámení 
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Člověk a svět práce 

 

Cílem průřezového tématu Člověk a svět práce je vybavit žáka praktickými dovednostmi a in-

formacemi pro jeho budoucí pracovní život tak, aby byl schopen efektivně reagovat na dyna-

mický rozvoj trhu práce a měnící se požadavky na pracovníky. Prostřednictvím kariérového 

vzdělávání si žák osvojí znalosti a především dovednosti pro řízení své kariéry a života, které 

využije pro cílené plánování a odpovědné rozhodování o svém osobním rozvoji, dalším vzdě-

lávání a seberealizaci v profesních záměrech. Zároveň se naučí přijímat změny ve své profesní 

kariéře jako běžnou součást života 

Uskutečňování tohoto cíle předpokládá: 

• vést žáka k osobní odpovědnosti za vlastní život; 

• naučit žáka formulovat své profesní cíle, plánovat a cílevědomě vytvářet profesní kari-

éru podle svých potřeb a schopností; 

• motivovat žáka k celoživotnímu učení pro udržení konkurenceschopnosti na trhu práce 

a pro aktivní osobní i profesní rozvoj; 

• seznámit žáka s globalizovaným světem práce a rozvojem pracovních příležitostí; 

• naučit žáka vyhledávat v relevantních informačních zdrojích a kriticky posuzovat infor-

mace o profesních příležitostech a možnostech dalšího vzdělávání; 

• naučit žáka efektivní sebeprezentaci při jednání s potenciálními zaměstnavateli; 

• seznámit žáka se základními aspekty pracovního vztahu, právy a povinnostmi zaměst-

nanců a zaměstnavatelů i aspekty soukromého podnikání, včetně klíčových právních 

předpisů; 

• představit žákům služby kariérového poradenství a služby zaměstnanosti. 

 

Obsah kariérového vzdělávání: 

 

1. Individuální příprava na pracovní trh 

• sebereflexe ve vztahu k osobním profesním a vzdělávacím plánům, mimoškolním akti-

vitám, přístupu k učení a studijním výsledkům, schopnostem, vlastnostem i zdravotním 

předpokladům, vytvoření osobního portfolia dovedností i se zkušenostmi z informálního 

učení; 

• písemná i verbální prezentace v prostředí trhu práce – formy aktivního hledání práce, 

zpracování žádosti o zaměstnání, formy životopisů a motivačních dopisů a jejich vytvo-

ření, praktická příprava na jednání s potenciálním zaměstnavatelem, přijímací pohovor 

a výběrové řízení; 

• vyhledávání zaměstnání, informační zdroje a jejich vyhodnocení; 

• aktivní plánování a projektování profesní kariéry, dosahování cílů podle stanoveného 

plánu. 

2. Svět vzdělávání 

• význam celoživotního učení jako požadavku pro osobní růst a udržení konkurence-

schopnosti a profesní restart; 

• formální a neformální vzdělávací příležitosti, možnosti vzdělávání v zahraničí, návaz-

nosti vzdělávání po absolvování střední školy, rekvalifikace; 
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• ověřené kariérové informace jako podmínka při rozhodování o profesních a vzděláva-

cích záměrech – informační zdroje, posuzování informací o vzdělávání, pracovních 

nabídkách, trhu práce. 

3. Svět práce 

• trh práce z hlediska globalizace i regionální ekonomiky, jeho ukazatele, všeobecné vý-

vojové trendy, požadavky zaměstnavatelů; 

• nové formy a podmínky práce, pracovní mobilita, možnosti zaměstnání v zahraničí; 

• technologický rozvoj v činnostech lidské práce, základní charakteristiky pracovních 

činností; 

• pracovní uplatnění po absolvování příslušného oboru vzdělání včetně alternativních 

možností; 

• zákoník práce, formy pracovního vztahu, práva a povinnosti zaměstnance a zaměstna-

vatele. 

4. Podpora státu ve sféře zaměstnanosti 

• služby kariérového poradenství; 

• zprostředkovatelské služby při hledání práce, pracovní agentury, služby úřadu práce. 

 

Integrace ve výuce 

 1. ročník 

 

Vzdělávání a komunikace v anglickém jazyce 

Řečové dovednosti; Tematické okruhy; Poznatky o německy mluví-

cích zemích, srovnání s Českou republikou 

 Fyzikální vzdělávání 

Jednotky soustavy SI; Kinematika; Dynamika; Mechanická energie; Kine-

tická teorie látek; Termika; Elektrické pole 

 
Matematické vzdělávání 

Přirozená čísla; Celá čísla; Racionální čísla; Reálná čísla; Planimetrie;Vý-

razy; Trigonometrie; Lineární rovnice a nerovnice a funkce 

 
Tělesná výchova 

Péče o zdraví; Tělesná výchova 

 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích  

Práce s počítačem; Internet; Textový editor, Word 

 Elektrotechnika 

Základní pojmy a fyzikální principy; Elektrochemie; Elektrostatické pole; 

Magnetické pole; Trojfázový proud 

 
Technická dokumentace  

Pravoúhlé promítání 

 
Materiály a technologie 

Základní rozdělení  technických materiálů; Základní vlastnosti technických 

materiálů; Mechanické vlastnosti; Vlastnosti elektrotechnických materiálů; 

Polovodiče; Dielektrika a izolanty; Magnetické materiály 
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Strojnictví 

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

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

a jejich součásti 

 
Odborný výcvik 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce, požární prevence; 

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

vání kovů; Elektrické stroje a přístroje; Chladicí technika; Bezpečnost práce 

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

pájek, používaní přenosného autogenu, pájení natvrdo; Přímé a nepřímé me-

tody pro zjišťování těsnosti chladících okruhů; Chladivové kompresory pou-

žívané pro strojní chlazení; Princip funkce základního chladicího okruhu; 

Bezpečnost práce při manipulaci s chladícím médiem; Metody plnění a dopl-

ňování chladiva do chladicího systému, přeplňování chladiva; Opakování te-

matických celků; 

Organizace odborného výcviku; Základy ručního zpracování kovů; Vrtání, 

broušení nástrojů; Rovnání, ohýbání, vinutí pružin; Stříhání, sekání.; Spojo-

vání materiálů.; Základy elektromontážních prací 

 
2. ročník 

 

Český jazyk a estetika 

Praktická stylistika;  Estetická výchova; Literární památky a autoři staro-

věku; Kulturní chování ve společnosti 

Vzdělávání a komunikace v anglickém jazyce 

Řečové dovednosti; Tematické okruhy; Poznatky o německy mluvících ze-

mích ve srovnání s Českou republikou 

 
Fyzikální vzdělávání 

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

atomu; Vesmír 

 
Matematické vzdělávání 

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

pravděpodobnost; Finanční matematika 

 
Tělesná výchova 

 Zásady chování 

 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích 

Práce s počítačem; Textový editor; Algoritmizace; Internet; Tabulkový pro-

cesor, Excel 

 
Elektrická měření 

Rozdělení a princip činnosti měřicích přístrojů; Elektrická měření - teore-

tická příprava 

 
Elektronika 

Základní části elektronických zařízení a přístrojů 
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Elektrické stroje a přístroje  

Rozdělení elektrických strojů 

 
Chladicí zařízení  

Kondenzátory 

 
Odborný výcvik 

Bezpečnost práce, seznámení s pracovištěm; Měření a měřicí přístroje; Elek-

trické stroje a přístroje; Chladicí technika; Bezpečnost práce a seznámení 

s pracovištěm; Polohermetický  a   hermetický motorkompresor; Výkonové 

zkoušky; Použití speciálního nářadí v chladící technice; Montáž chladicího 

okruhu, vysoušení, plnění; Odsávání chladiva, bezpečnostní opatření; Řídící 

přístroje; Jisticí přístroje; Zkoušky těsnosti spojů; Chladicí okruh s expanzní 

kapilárou; Kombinovaná chladnička s jedním nebo dvěma motorkompresory; 

Zjišťování závad chladícího okruhu s expanzní kapilárou; Odstraňování zá-

vad chladicího okruhu s expanzní kapilárou; Samostatná závěrečná práce; 

Opakování tematických celků; Bezpečnost práce a seznámení s pracovištěm, 

org. řád; Měřící přístroje, měř. el. hodnot; Výtah z norem; Elektromontážní 

práce 

 
3. ročník 

 

Český jazyk a estetika 

Světová literatura; Česká literatura; Praktická stylistika 

 
Vzdělávání a komunikace v anglickém jazyce  

Řečové dovednosti; Tematické okruhy; Poznatky o anglicky mluvících ze-

mích ve srovnání s Českou republikou 

 
Matematické vzdělávání 

Exponenciální funkce; Logaritmická funkce; Goniometrické funkce; Řešení 

trojúhelníku 

 
Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích 

Tabulkový procesor; Počítačová grafika; Další aplikační programy 

 
Ekonomika 

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

jetek podniku a hospodaření podniku; Finanční gramotnost; Daňová evidence 

 

Elektrická měření  

Bezpečnost práce 

 
Elektronika 

Základní části elektronických přístrojů a zařízení 

 

Chladicí zařízení 

Externí opravy chladicích zařízení; Stroje a zařízení pro chlazení a zmrazo-

vání; Tepelné izolace 
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 Odborný výcvik 

Bezpečnost práce a seznámení s pracovištěm; Měření měřicími přístroji; 

Cvičné panely; Chladicí technika; Bezpečnost práce a seznámení s pracoviš-

těm; Demontáž kompresorů, čištění, klasifikace dílů, celková oprava; Výko-

nové zkoušky kompresorů; Montáž kompresorů, KCHJ jejich použití; Kom-

presorový parní systém s expanzním ventilem; Klimatizační zařízení; Zjišťo-

vání závad a způsob opravy chladících okruhů s expanzní kapilárou; Opako-

vání tematických celků; Bezpečnost práce a seznámení; Práce na el. zařízení; 

Procvičování dovedností 

 

 

Informační a komunikační technologie 

 

Jedním z nejvýznamnějších procesů, probíhajících v současnosti v ekonomicky vyspělých ze-

mích, je budování tzv. informační společnosti. Informační společnost je charakterizována pod-

statným využíváním digitálního zpracovávání, přenosu a uchovávání informací. Technologic-

kou základnou této proměny je využívání prvků moderních informačních a komunikačních 

technologií. 

Žáci jsou připravováni k tomu, aby byli schopni pracovat s prostředky informačních a komuni-

kačních technologií a efektivně je využívali jak v průběhu vzdělávání, tak při výkonu povolání 

(tedy i při řešení pracovních úkolů v rámci profese, na kterou se připravují), stejně jako v čin-

nostech, které jsou a budou běžnou součástí jejich osobního a občanského života.  

 

Integrace ve výuce 

 1. ročník 

 

Český jazyk a estetika 

Hlavní principy českého pravopisu; Syntax, větná skladba; Základní 

literární druhy a žánry; Přehled literatury. 

Vzdělávání a komunikace v anglickém jazyce 

Řečové dovednosti; Jazykové prostředky; Tematické okruhy; Poznatky o ně-

mecky mluvících zemích, srovnání s Českou republikou 

Fyzikální vzdělávání 

Jednotky soustavy SI; Kinematika; Dynamika; Mechanická energie; Kine-

tická teorie látek; Termika; Elektrické pole 

Matematické vzdělávání 

Přirozená čísla; Celá čísla; Racionální čísla; Reálná čísla; Planimetrie; Vý-

razy; Trigonometrie; Lineární rovnice a nerovnice a funkce; Kvadratické 

rovnice a funkce 

Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích Textový edi-

tor, Word 
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Elektrotechnika 

Stejnosměrný proud; Elektromagnetická indukce; Střídavý proud; Trojfázový 

proud 

Technická dokumentace 

Kreslení strojních součástí spojů; Kreslení elektrotechnických součástí a 

schémat 

Chladicí zařízení 

Konstrukční požadavky na okruhy 

 

Materiály a technologie 

 Polovodiče 

 
Odborný výcvik 

Chladivové kompresory používané pro strojní chlazení; Měření sacího a kon-

denzačního tlaku, použití elektronického tlaku, použití elektronického pří-

stroje TESTO 560 

 
2. ročník 

 

Český jazyk a estetika 

Národní jazyk a jeho útvary, jazyková kultura; Hlavní principy českého pra-

vopisu; Syntax; Praktická stylistika; Vybrané literární památky a autoři  

Vzdělávání a komunikace v anglickém jazyce 

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

glicky mluvících zemích ve srovnání s Českou republikou 

 

Fyzikální vzdělávání 

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

atomu; Vesmír 

 
Matematické vzdělávání 

Funkce; Soustava lineárních rovnic; Lineární nerovnice; Stereometrie; Zá-

klady statistiky a pravděpodobnost; Finanční matematika 

 
Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích  

Počítačové sítě; Internet; Tabulkový procesor, Excel 

Elektrická měření 

Elektrická měření - teoretická příprava 

 

Elektronika 

Základní části elektronických zařízení a přístrojů 

Elektrické stroje a přístroje  

Transformátory 
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Chladicí zařízení 

Řídící a automatické přístroje 

Užití elektrické energie 

Elektrické teplo v domácnostech a průmyslu 

Odborný výcvik 

Měření a měřicí přístroje; Elektrické stroje a přístroje; Chladicí technika; Ří-

dící přístroje 

3. ročník 

 

Český jazyk a estetika 

Národní jazyk a jeho útvary; Základy českého pravopisu; Větná stavba; Prak-

tická stylistika 

Vzdělávání a komunikace v anglickém jazyce 

Řečové dovednosti; Jazykové prostředky; Tematické okruhy; Poznatky o an-

glicky mluvících zemích ve srovnání s Českou republikou 

Vzdělávání a komunikace v anglickém jazyce 

Rozšíření poslechových a řečových dovedností; Rozšíření a zdokonalení gra-

matických znalostí; Upevnění písemných a řečových jazykových schop-

ností 

Matematické vzdělávání 

Exponenciální funkce; Logaritmická funkce; Goniometrické funkce; Řešení 

trojúhelníku 

Elektrická měření 

Elektrická měření - teoretická příprava 

Elektronika 

Elektronická zařízení a přístroje v digitálních technologiích 

Chladicí zařízení 

Speciální chladicí okruhy; Opakování učiva k závěrečné zkoušce 

Odborný výcvik 

Měření měřícími přístroji; Chladicí technika 

 

j) Vyučovací předměty a jejich zkratky 

  

Zkratka  Název předmětu  

AJ   Anglický jazyk  

CHL  Chladicí zařízení  

ČJL   Český jazyk a literatura  

EK Ekonomika 
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ELE   Elektronika  

ELM   Elektrická měření  

ELSP   Elektrické stroje a přístroje  

ELT  Elektrotechnika  

FYZ   Fyzika  

IKT   Informační a komunikační technologie  

MAT   Matematika  

MTE   Materiály a technologie  

OV   Odborný výcvik  

STR Strojírenství 

TED   Technická dokumentace  

TEV   Tělesná výchova  

UEE Užití elektrické energie 

ZECH   Základy ekologie a chemie  

  



25 

 

4 Učební plán 

Název ŠVP: Elektromechanik chladicí a klimatizační techniky a tepelných čerpadel 

Kód a název oboru vzdělání: Elektromechanik pro zařízení a přístroje 

Délka a forma vzdělání :  tříleté denní 

Stupeň dosaženého vzdělání : střední vzdělání s výučním listem, kvalifikační úroveň EQF 3 

Datum platnosti : od 1. září 2022 počínaje prvním ročníkem    

 

Kategorie a názvy 

 vyučovacích předmětů 

Počet týdenních vyučovacích  

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  

Fyzika  2 1    3  

Základy ekologie a chemie  1     1  

Matematika  2 1,5 1,5 5  

Tělesná výchova  1 1 1 3  

Informační a komunikační technologie 1 1 1 3  

Ekonomika     2 2  

Elektrotechnika  3 2  5  

Elektrická měření   1,5 1,5 3  

Elektronika   1 2 3  

Elektrické stroje a přístroje   1 1 2  

Chladicí zařízení 2 3 3 8  

Užití elektrické energie 1   1  

Technická dokumentace 1   1  

Strojírenství 1   1  

Materiály a technologie 1   1  

Odborný výcvik   12 15 15 42  

CELKEM:  33 33 32 98  

 

Přehled využití týdnů ve školním roce 

   1. ročník 2. ročník 3. ročník 

Výuka dle rozpisu učiva 33 33 32 

Lyžařský výcvik 1     

Závěrečné zkoušky     2 

Časová rezerva  6 7 6 

Celkem 40 40 40 
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4.1 Rozvržení obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP 

Vzdělávací oblasti  

a obsahové okruhy. 

Počet vyučovacích  

hodin týdně  

Celkový počet  

hodin týdenních 

Za studium 

hodin celkem 

   Ročník     

Předměty 

  
1 2 3 

min. 

RVP ŠVP 

min. 

RVP ŠVP 

Jazykové vzdělávání        3 3 96 98 

Český jazyk a literatura   1 1  1  3   

Cizí jazyk   2 2 2 6 6 192 192 

Estetické vzdělávání       2 2 64 66 

Český jazyk a literatura  1 1   2   

Společenskovědní vzdělávání       3 3 96 98 

Občanská nauka  1 1 1   3   

Přírodovědné vzdělávání       4 4 128 132 

Fyzika  2 1      3     

Základy ekologie a chemie   1       1     

Matematické vzdělávání       5 5 160 163,5 

Matematika  2 1,5 1,5   5   

Vzdělávání pro zdraví       3 3 96 98 

Tělesná výchova  1 1 1   3   

Vzdělávání v informačních a 

komunikačních technologiích 

  

  

  

  

  

  
3  3   96  98  

Informační a kom. technologie 1 1 1   3   

Ekonomické vzdělávání       2 2 64 64 

Ekonomika     2   2     

Elektrotechnika    5 5 160 165 

Elektrotechnika 3 2   5   

Elektrická měření    5 5 160 163,5 

Elektrická měření  1,5 1,5  3   

Odborný výcvik 2    2   

Elektronika        18 18 576 586 

Elektronika   1 2   3     

Odborný výcvik  2 7 6   15     

Elektrotechnická zařízení        18 18 576 588 

Elektrické stroje a přístroje   1 1  2     

Chladicí zařízení 2 3 3  8   

Užití el. energie 1    1   

Odborný výcvik  3 2 2  7     

Disponibilní hodiny    19 21 608 686 

Technická dokumentace 1    1   

Strojnictví 1    1   

Materiály a technologie 1    1   

Odborný výcvik 5 6 7  18   

Celkem hodin týdně  33  33 32     

Odborný výcvik celkem 12 15 15 35 42   

CELKEM : RVP - ŠVP       96 98 3072 3198 
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Poznámky k učebním plánům 

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

lení tříd a počtu hodin cvičení rozhoduje ředitel školy dle možností a potřeb školy a plat-

ných 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, je povinný pro všechny žáky.  

4. Praktická výuka probíhá formou odborného výcviku a odborné praxe v dílnách školy 

pod vedením učitelů odborného výcviku a na smluvních pracovištích odborných firem 

pod vedením instruktorů. Odborný výcvik je zařazen v jednotlivých ročnících do roz-

vrhu dle učebního plánu. Individuální odborná praxe v rozsahu 4 týdnů je realizována 

na smluvních pracovištích odborných firem ve druhém a třetím ročníku. 

5. Sportovní výcvikový kurz :  

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

přesunout do 2. ročníku. 
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5 Učební osnovy  

5.1 Jazykové vzdělávání a komunikace 

5.1.1 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 uží-

vat jazyka jako prostředku k dorozumívání a myšlení, k přijímání, sdělování a výměně infor-

mací 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 způ-

sobem s ohledem na jejich uživatele. 

B) Charakteristika učiva 

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

šiny klíčových kompetencí, kterými by měl být žák vybaven pro zvládnutí všech ostatních před-

mětů. 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 zá-

kladě jazykových a stylistických znalostí. Předmět český jazyk se také podílí  na rozvoji soci-

álních 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 

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 
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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 spolu-

žáků. 

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

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

práce žáků v jednotlivých vyučovacích jednotkách. Hodnocení žáků je prováděno podle pra-

videl hodnocení vzdělávání žáků, která jsou přílohou školního řádu. 

 

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 in-

formace; 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 mluve-

ných 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 vě-

dom důsledků nezdravého životního stylu a závislostí 

• přijímá a odpovědně plní svěřené úkoly 

• přispívá k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konflik-

tům, nepodléhá předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým 
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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 nesná-šenli-

vosti, xenofobii a diskriminaci 

• jedná v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování 

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

rancí 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, ad-

ministrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání; dokáže vy-

hledávat 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 Inter-

net. 

 

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 komuni-

kační 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 tech-

nologií. 
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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 politic-

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

blémů právního a sociálního charakteru; 

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

ných 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, prak-

tické 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 hu-

manitou 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, ne-

nechat 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 ji-

nými lidmi i se sebou samým odpovědi. 

 

Počet vyučovacích hodin za týden  

1. ročník  2. ročník  3. ročník  

1 1  1 

Povinný  Povinný  Povinný  

 

1. ročník 

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

  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• ovládá český pravopis - opakování učiva ZŠ 

- pravopisné jevy 
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• zná odbornou terminologii českého ja-

zyka 

• orientuje se v jednotlivých slovních 

druzích 

• chápe pojem skloňování a časování 

• zná skladbu věty a souvětí 

• zná rozvrstvení slovní zásoby a způ-

soby rozšiřování slovní zásoby 

• provede slovotvorný rozbor 

• provede kompletní jazykový rozbor 

- kompletní jazykový rozbor 

- tvarosloví (slova ohebná, neohebná) 

- syntax (základní a rozvíjející větné členy) 

- rozšiřování slovní zásoby 

- stylové rozvrstvení slovní zásoby, odborná   

  terminologie 

- tvoření slov 

komentář 

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

 

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 

 
 

 

2. ročník 

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 

• rozdělí evropské jazyky a zařadí češ-

tinu 

- 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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komentář 

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

komunikační technologie, Občan v demokratické společnosti 

 
 

Získávání informací, slohová a komunikační výchova 

3. ročník 

Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností, syntax, zvuková stránka jazyka 

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• ovládá český pravopis a umí pracovat 

s pravidly, slovníky a dalšími jazyko-

vými 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 

komentář 

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

 
 

 

Slohová výchova, práce s textem 

 

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• vyhledá si potřebné informace na in-

ternetu 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 re-

ferát, 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 
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• 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 in-

ternetu a využije je v osobním životě i 

pro výuku 

• zná různé druhy periodik (noviny, ča-

sopisy) 

- 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 

 
 

 

 

 

5.1.2  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 komunikativ-

ních kompetencí k dorozumění v situacích každodenního osobního a pracovního života. Připra-

vuje 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.  

 

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 psa-

ných, na všeobecná i odborná témata; volit adekvátní komunikační strategie a jazykové 

prostředky; 
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• 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 in-

formační zdroje ke studiu jazyka i k prohlubování svých všeobecných vědomostí a do-

vedností; 

• 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 pro-

středků, slovní zásoby v tematických okruzích a rozšiřováním poznatků o zemích stu-

dovaného 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 an-

glicky 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  

C) Pojetí výuky  

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

řazovat 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 in-

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

D) Hodnocení výsledků žáků 
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Důraz bude kladen na řečové dovednosti, porozumění rodilému mluvčímu, porozumění jedno-

duchému textu, dovednosti interpretovat text, vyměňovat si informace v rozhovorech; schop-

nost 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 v souladu s Pravidly hodnocení vzdělávání žáků. 

 

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 komuni-

kaci při důležitých jednáních, o významu vzdělávání pro život, orientaci v globálních problé-

mech lidstva, o rozlišování osobní, občanské a profesní odpovědnosti za stav životního pro-

středí. 

Rozvojem klíčových kompetencí musí být žák schopen: 

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

kově 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 podnika-

telských 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 in-

formační technologie – žáci se s těmito tématy během jazykové přípravy setkávají doslova na 

každém kroku. Konkrétní odkazy poskytují dále zpracované osnovy vyučovacího předmětu an-

glický jazyk. 

 

Počet vyučovacích hodin za týden  

1. ročník  2. ročník  3. ročník  

2  2  2  

Povinný  Povinný  Povinný  
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1. ročník 

1. tematický blok  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• odhaduje význam neznámých výrazů 

podle kontextu a způsobu tvoření 

• požádá o upřesnění nebo zopakování sdě-

lené 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 

2. tematický blok  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• odhaduje význam neznámých výrazů 

podle kontextu a způsobu tvoření 

• porozumí školním a pracovním pokynům 

-  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 

 

3. tematický blok  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• rozpozná význam obecných sdělení a hlá-

šení 

• porozumí školním a pracovním pokynům 

• zapojí se do hovoru  

-  Adverbs of frequency  

-  Lexikální okruhy: Daily routine, free time   

-  activities 

-  Slovní zásoba související s odborným   
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• požádá o upřesnění nebo zopakování sdě-

lené informace, pokud nezachytí přesně 

význam sdělení 

profilem I. 

-  Procvičování a rozšiřování slovní zásoby 

-  Konverzační situace s daným lexikálními,   

fonetickými a gramatickými jevy 

komentář 

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

středí, Člověk a společnost 

4. tematický blok  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• čte s porozuměním věcně i jazykově při-

měřené texty, orientuje se v textu 

• zapojí se do hovoru  

• vyměňuje si informace, které jsou běžné 

při neformálních hovorech 

• uplatňuje různé techniky čtení textu 

-  Osobní zájmena – object pronouns 

-  Přivlastňovací zájmena – possessive pro-

nouns 

-  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 

2. ročník 

1. tematický blok  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• rozumí přiměřeným souvislým projevům 

a diskusím rodilých mluvčích pronášeným 

ve standardním hovorovém tempu 

• nalezne v promluvě hlavní myšlenky a dů-

ležité informace 

• porozumí školním a pracovním pokynům 

• při pohovorech, na které je připraven, 

klade vhodné otázky a reaguje na dotazy 

tazatele 

- Přítomný čas průběhový - Present Conti-

nous:  

-  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 

2. tematický blok  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• porozumí školním a pracovním pokynům -  Present Simple x Present Continous 
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• přeloží text a používá slovníky včetně 

elektronických 

• ověří si i sdělí získané informace písemně 

• má faktické znalosti především o základ-

ních geografických, demografických, hos-

podářských, politických, kulturních fakto-

rech zemí dané jazykové oblasti včetně 

vybraných poznatků z oboru, a to v po-

rovnání s reáliemi mateřské země a jazyka 

-  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 

3. tematický blok  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• rozumí přiměřeným souvislým projevům 

a diskusím rodilých mluvčích pronášeným 

ve standardním hovorovém tempu 

• nalezne v promluvě hlavní a vedlejší myš-

lenky a důležité informace 

• čte s porozuměním věcně i jazykově při-

měřené 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 (kla-

sickým 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 

 

4. tematický blok  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• rozumí přiměřeným souvislým pro-jevům 

a diskusím rodilých mluvčích pronášeným 

ve standardním hovorovém tempu 

• nalezne v promluvě hlavní a vedlejší myš-

lenky a důležité informace 

• porozumí školním a pracovním pokynům 

-  Minulý čas prostý – Past Simple sloves to 

be  and can 

-  Přídavná jména – adjectives describing   

-  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 
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5. tematický blok  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• čte s porozuměním věcně i jazykově při-

měřené 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 myš-

lenky a důležité informace 

• čte s porozuměním věcně i jazykově při-

měřené 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 základ-

ních geografických, demografických, hos-

podářských, politických, kulturních fakto-

rech zemí dané jazykové oblasti včetně 

vybraných poznatků z oboru, a to v po-

rovnání s reáliemi mateřské země a jazyka 

-  Minulý čas prostý nepravidelných sloves–   

-  Past Simple of irregular verbs 

-  Asking for information 

-  Lexikální okruh: Countries and nationali-

ties 

-  Slovní zásoba související s odborným   

-  profilem IV. 

-  Procvičování a rozšiřování slovní zásoby 

-  Konverzační situace s daným lexikálními,   

-  fonetickými a gramatickými jevy 

komentář 

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

 

3. ročník 

1. tematický blok  

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

měřené texty, orientuje se v textu 

• sdělí obsah, hlavní myšlenky či in-formace 

vyslechnuté nebo přečtené 

• vypráví jednoduché příběhy, zážitky, po-

píše své pocity 

• sdělí a zdůvodní svůj názor 

• pronese jednoduše zformulovaný monolog 

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 

2. tematický blok  

Výsledky vzdělávání – žák:  učivo  

• sdělí a zdůvodní svůj názor 

• vyřeší většinu běžných denních situací, 

které se mohou odehrát v cizojazyčném 

prostředí 

• přeformuluje a objasní pronesené sdělení 

a zprostředkuje informaci dalším lidem 

• vyplní jednoduchý neznámý formulář 

• má faktické znalosti především základních 

geografických, demografických, hospo-

dářských, politických, kulturních fakto-

rech zemí dané jazykové 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 

3. tematický blok  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• zaznamená písemně podstatné myšlenky 

a informace z textu, zformuluje vlastní 

myšlenky a vytvoří text o událostech a zá-

žitcích v podobě popisu, sdělení, vyprá-

vění, dopisu a odpovědi na dopis 

• vyřeší většinu běžných denních situací, 

které se mohou odehrát v cizojazyčném 

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 
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4. tematický blok  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• čte s porozuměním věcně i jazykově při-

měřené texty, orientuje se v textu 

• sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace 

vyslechnuté nebo přečtené 

• vypráví jednoduché příběhy, zážitky, po-

píše své pocity 

• přeformuluje a objasní pronesené sdělení 

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 de-

mokratické společnosti 

 

5. tematický blok  

Výsledky vzdělávání – žák:  učivo  

• sdělí a zdůvodní svůj názor 

• vyřeší většinu běžných denních situací, 

které se mohou odehrát v cizojazyčném 

prostředí 

• má faktické znalosti především základ-

ních geografických, demografických, hos-

podářských, politických, kulturních fakto-

rech 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 

 

 

komentář 

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

 

6. tematický blok  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• vypráví jednoduché příběhy, zážitky, po-

píše své pocity 

• sdělí a zdůvodní svůj názor 

• pronese jednoduše zformulovaný monolog 

před publikem 

• zná základní společenské zvyklosti a soci-

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

nosti, Člověk a svět práce 

7. tematický blok  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• odhaduje význam neznámých výrazů 

podle kontextu a způsobu tvoření 

• porozumí školním a pracovním pokynům 

- Intonace tázacích, oznamovacích a zvola-

cích vět  

- Vykání 

- Časování slovesa sein v přítomném čase 

- Pořádek slov v oznamovací větě 

- Pořádek slov ve větě tázací 

- Pokyny učitele, práce se slovníky na inter-

netu 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Informační a komunikační technologie 
 

 

5.2  Estetické vzdělávání 
5.2.1  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 du-

chovním hodnotám, naučit žáka snažit se přispívat k jejich tvorbě i ochraně. 

 

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 divadel-

ních 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 kultivova-

nému 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 
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co největším počtem vyučovacích předmětů. Vytvořený systém kulturních hodnot pomáhá for-

movat 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 jazyku 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 vě-

domému, kultivovanému čtenářství. Poznání textu slouží rovněž k vytváření rozmanitých ko-

munikačních 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 žá-

ků v jednotlivých vyučovacích jednotkách. Hodnocení žáků je prováděno podle pravidel hod-

nocení vzdělávání žáků, která jsou přílohou školního řádu. 

 

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 infor-

mace; 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: 
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• žák se vyjadřuje přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluve-

ných 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 vě-

dom důsledků nezdravého životního stylu a závislostí 

• přijímá a odpovědně plní svěřené úkoly 

• přispívá k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konflik-

tům, 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 veřej-

ném zájmu 

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

vosti, xenofobii a diskriminaci 

• jedná v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování 

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

rancí 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; uvědo-

muje si význam celoživotního učení a je připraven přizpůsobovat se měnícím se pra-

covním 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, ad-

ministrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání; dokáže vy-

hledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí 
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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 Inter-

net. 

 

F) Uplatnění průřezových témat 

 

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

lečnosti, 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:  využí-

vat svých společenskovědních vědomostí a dovedností v praktickém životě: 

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

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

blémů právního a sociálního charakteru; 

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

ných 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, eko-

nomické 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: 

• 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 hu-

manitou 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, ne-

nechat 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 ji-

nými lidmi i se sebou samým odpovědi. 
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Počet vyučovacích hodin za týden  

1. ročník  2. ročník  3. ročník  

1 1   

Povinný  Povinný   

 

1. ročník 

 

Umění a literatura 

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• pozná rozdíly mezi jednotlivými umě-

ními, rozumí odborným pojmům, zná 

vědy, které napomáhají při studiu 

umění 

• zná jednotlivé literární žánry a rozdíly 

mezi nimi, jednotlivá díla umí do da-

ných žánrů zařadit 

- druhy umění a pojmy s nimi spojené 

- literární pojmy a žánry 

• orientuje se v kulturním a historickém 

vývoji starověkých zemí, pozná nej-

starší písma na světě, chápe, že antika 

tvoří základ evropské vzdělanosti 

• orientuje se ve středověkém umění, 

chápe zásadní vliv křesťanství na ev-

ropskou kulturu, má přehled o zá-klad-

ním textu křesťanství – Bibli 

• zná architektonické památky středo-

věké Prahy, vyhledá je 

• chápe zásadní dopad učení Jana Husa 

na dění v českých zemích, rozumí zá-

sadním 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 

• orientuje se v kulturním a historickém 

vývoji v evropských zemích, umí cha-

rakterizovat 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 

- 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 

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

komunikační technologie, Občan v demokratické společnosti 

 

 

Práce s literárním textem 

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• zhodnotí význam jednotlivého autora  

i díla pro dobu, v níž tvořil 

• vyjádří vlastní prožitky z daných umě-

leckých děl 

- četba a interpretace literárních textů 

komentář 

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

mokratické společnosti 

 
 

 

2.ročník 

 

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 re-

publiky a srovnat ho se situací za oku-

pace 

• chápe postavení Židů za války 

• chápe dopad poválečných politických 

událostí na kulturu a literaturu 

• orientuje se v moderních literárních 

žánrech a zná zásadní autory těchto 

žánrů 

- 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,   

  antiutopie, literatura hororová, detektivní a  

  dobrodružná) 

komentář 

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

komunikační technologie, Občan v demokratické společnosti 

 
 

 

Kultura 

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• orientuje se v nabídce kulturních insti-

tucí 

• porovná typické znaky kultur hlavních 

národností na našem území 

- kulturní instituce v ČR a regionu 

- kultura národností na našem území 

- společenská kultura, společenská výchova,  

  kulturní bydlení, lidové umění 
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• popíše vhodné společenské chování 

v dané situaci 

- 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 

 
 

 

 

 

 

Práce s literárním textem 

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• zhodnotí význam jednotlivého autora i 

díla pro dobu, v níž tvořil 

• vyjádří vlastní prožitky z daných umě-

leckých děl 

- četba a interpretace literárních textů 

komentář 

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

mokratické společnosti 

 
 

5.3 Společenskovědní vzdělávání 
5.3.1 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 demokratic-

kého 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 
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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 smě-

řují 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 spo-

lečenským otázkám, schopnost kritického myšlení a diskutování o společenskovědní a etické 

problematice. Hodnocení žáků je prováděno podle pravidel hodnocení vzdělávání žáků, která 

jsou přílohou školního řádu. 

 

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 infor-

mace; 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 mluve-

ných 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: 
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• 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 vě-

dom důsledků nezdravého životního stylu a závislostí 

• přijímá a odpovědně plní svěřené úkoly 

• přispívá k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konflik-

tům, 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 veřej-

ném zájmu 

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

vosti, xenofobii a diskriminaci 

• jedná v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování 

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

rancí 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; uvědo-

muje si význam celoživotního učení a je připraven přizpůsobovat se měnícím se pra-

covním 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, ad-

ministrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání; dokáže vy-

hledávat 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 
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• pracuje s běžným základním a aplikačním programovým vybavením 

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

net. 

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 ko-

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

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

kačních 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 po-

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

blémů právního a sociálního charakteru; 

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

ných 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, prak-

tické 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 zacho-

vání a zdokonalování; preferovat demokratické hodnoty a přístupy před nedemokratic-

kými; i když má demokracie své stinné stránky (korupce, kriminalita), jednat v sou-

ladu s humanitou a vlastenectvím, s demokratickými občanskými ctnostmi, respekto-

vat lidská práva, chápat meze lidské svobody a tolerance, jednat odpovědně a soli-

dárně; 

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

nechat 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 předsu-deč-

ného 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, sna-

žit 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. 
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1. ročník 

Člověk v lidském společenství  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

● popíše na základě pozorování lidí kolem 

sebe a informací z médií, jak jsou lidé v sou-

časné české společnosti rozvrstveni z hlediska 

národnosti, náboženství a sociálního posta-

vení; vysvětlí, proč sám sebe přiřazuje k urči-

tému etniku (národu,)  

● dovede aplikovat zásady slušného chování v 

běžných životních situacích; uvede příklady 

sousedské pomoci a spolupráce, lásky, přátel-

ství a dalších hodnot 

● uvede, jaká práva a povinnosti pro něho vy-

plývají z jeho role v rodině, ve škole, na pra-

covišti 

● popíše specifika některých náboženství,  

k nimž se hlásí obyvatelé ČR a Evropy 

● vysvětlí, čím mohou být nebezpečné někte-

ré náboženské sekty nebo a náboženská ne-

snášenlivost 

● na konkrétních příkladech vysvětlí, z čeho 

může vzniknout napětí nebo konflikt mezi pří-

slušníky většinové společnosti a přísluš-níkem 

některé z menšin 

● vysvětlí na příkladech osudů lidí (např. ci-

vilistů, zajatců, Židů, Romů, příslušníků od-

boje, …), jak si nacisté počínali na okupova-

ných územích 

● uvede konkrétní příklady ochrany menšin v 

demokratické společnosti 

● je schopen rozeznat zcela zřejmé konkrétní 

příklady ovlivňování veřejnosti (např. v médi-

ích, v reklamě, jednotlivými politiky, …) 

● na základě pozorování života kolem sebe a 

informací z médií uvede příklady porušování 

genderové rovnosti (rovnosti mužů a žen) 

Význam učení a smysl výchovy k občanství 

- fáze učení 

- učení a volný čas 

- význam práce pro jedince-seberealizace  

  a začlenění do společnosti 

 

Osobnost 

- determinanty lidské psychiky 

- duševní a tělesná stránka osobnosti 

- etapy lidského života 

- mezigenerační vztahy 

 

Mezilidské vztahy 

- proces socializace 

- pravidla slušného chování 

- komunikace a zvládání konfliktů 

 

 

Důležité sociální útvary 

- sociální struktura společnosti 

- rodina a její význam 

- komunita, sousedství, dav, veřejnost 

- vrstevnické a jiné skupiny, vztahy v nich 

- migranti, solidarita 

- sociálně patologické jevy 

 

Odpovědnost člověka za sebe a další generace 

- kultura a civilizace, víra a věda 

- hodnoty, které různí lidé preferují, život jako    

  nejvyšší hodnota 

- význam umění 

- sociálně patologické jevy 

- ochrana člověka za mimořádných situací 

- životní styl 

komentář 

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

mokratické společnosti 
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2. ročník 

 

Člověk jako občan  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

● uvede základní lidská práva, která jsou za-

kotvena 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, ná-

silí, neodpovědnost…) 

● uvede, k čemu je pro občana dnešní doby 

prospěšný demokratický stát a jaké má ke 

svému státu a jeho ostatním lidem občan po-

vinnosti 

● 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 sou-

ladu s občanskými ctnostmi), od špatného ne-

demokratického jednání 

● uvede nejvýznamnější české politické 

strany, vysvětlí, proč se uskutečňují svobodné 

volby a proč se jich mají lidé zúčastnit; po-

píše, 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, udá-

lostí a lidí v médiích (mediální obsahy) přijí-

mat kriticky 

● uvede příklady extremismu, např. na zákla-

dě mediálního zpravodajství nebo pozorová-

ním jednání lidí kolem sebe; vysvětlí, proč 

jsou extremistické názory a jednání nebezpeč-

né 

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 te-  

  rorismus 

 

Občanská společnost 

- rasy, etnika národy a národnosti 

- multikulturní soužití 

- občanská společnost, vlastenectví a národní   

  tradice 

 

Svobodný přístup k informacím 

- média 

- manipulování zpravodajstvím, komentáři  

  a reklamou 

komentář 

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

komunikační technologie, Občan v demokratické společnosti 
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3. ročník 

 

Člověk a právo  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

● popíše, čím se zabývá policie, soudy, advo-

kacie 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 ro-

diči, mezi manželi; dovede v této oblasti 

práva vyhledat informace a pomoc při řešení 

konkrétního problému 

● dovede aplikovat postupy vhodného jedná-

ní, stane-li se svědkem nebo obětí kriminál-

ního jednání (šikana, lichva, násilí, vydírání) 

● dovede vyhledat nabídky zaměstnání, kon-

taktovat případného zaměstnavatele a úřad 

práce, prezentovat své pracovní dovednosti  

a zkušenosti 

● dovede vyhledat poučení a pomoc v pracov-

něprávních záležitostech 

Člověk a právo 

 

- právo, právní stát, spravedlnost 

- právní řád, právní vztahy 

- soustava soudů ČR 

- trestní řízení 

- právnická povolání 

komentář 

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

komunikační technologie, Občan v demokratické společnosti 

 
 

 

Člověk a hospodářství 

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

● dovede z textu fiktivní smlouvy běžné 

v praktickém životě (např. o koupi zboží, ce-

stovním 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 bez-

hotovostní platbu, sledovat pohyb peněz na 

svém účtu; vysvětlí důsledky nesplácení úvě-

rů a navrhne možnosti řešení tíživé finanční 

situace své, či domácnosti 

● dovede si zkontrolovat, zda jeho mzda  

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 
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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 lo-

kalizace na mapě) 

● na příkladech z hospodářství, kulturní sféry 

nebo politiky popíše, čemu se říká globalizace 

● uvede hlavní problémy dnešního světa (glo-

bální problémy), lokalizuje na mapě ohniska 

napětí v soudobém světě 

● popíše, proč existuje EU a jaké povinnosti  

a výhody z členství v EU plynou našim obča-

nům 

● 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, 

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

a pracovní zařazení odpovídají pracovní 

smlouvě a jiným písemně dohodnutým pod-

mínkám 

● vysvětlí, proč občané platí daně, sociální  

a zdravotní pojištění 

● dovede zjistit, jaké služby poskytuje kon-

krétní peněžní ústav (banka, pojišťovna)  

a na základě zjištěných informací posoudit, 

zda konkrétní služby jsou pro něho únosné 

(např. půjčka), nebo nutné a výhodné; vy-

světlí, jak je možné se zabezpečit na stáří 

● dovede vyhledat pomoc, ocitne-li se v tí-

živé sociální situaci 

komentář 

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

Občan v demokratické společnosti 
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5.4 Přírodovědné vzdělávání 

Výuka přírodních věd přispívá k hlubšímu a komplexnímu pochopení přírodních jevů a zákonů, 

k formování žádoucích vztahů k přírodnímu prostředí a umožňuje žákům proniknout do dějů, 

které probíhají v živé i neživé přírodě. Přírodovědné vzdělávání nemůže být nahrazeno pouhou 

znalostí vybraných faktů, pojmů a procesů. 

Cílem přírodovědného vzdělávání je především naučit žáky využívat přírodovědné poznatky 

v profesním i občanském životě, klást si otázky o okolním světě a vyhledávat k nim relevantní, 

na důkazech založené odpovědi. 

Vyučování směřuje k tomu, aby žáci uměli: 

• využívat přírodovědné poznatky a dovednosti v praktickém životě ve všech situacích, 

které souvisejí s přírodovědnou oblastí; 

• logicky uvažovat, analyzovat a řešit jednoduché přírodovědné problémy; 

• pozorovat a zkoumat přírodu, provádět experimenty a měření, zpracovávat a vyhodno-

covat získané údaje; 

• komunikovat, vyhledávat a interpretovat přírodovědné informace a zaujímat k nim sta-

novisko, využívat získané informace v diskusi k přírodovědné a odborné tematice; 

• porozumět základním ekologickým souvislostem a postavení člověka v přírodě a zdů-

vodnit nezbytnost udržitelného rozvoje; 

• posoudit chemické látky z hlediska nebezpečnosti a vlivu na živé organismy. 

V afektivní oblasti směřuje přírodovědné vzdělávání k tomu, aby žáci získali: 

• motivaci přispět k dodržování zásad udržitelného rozvoje v občanském životě i odborné 

• pracovní činnosti; 

• pozitivní postoj k přírodě; 

• motivaci k celoživotnímu vzdělávání v přírodovědné oblasti. 

5.4.1 Fyzika 

Charakteristika předmětu: 

Předmět se skládá z několika tematických celků, které mapují základní oblasti fyziky, snaží se 

rozšířit učivo ze základní školy. Výuka probíhá dvě hodiny týdně v prvním a jednu hodinu ve 

druhém ročníku. 
 

Kompetence k učení:  

Zapamatovat si danou probíranou látku. Vytvořit si vlastní poznámky. Zaznamenávat si důle-

žitá data z podaných informací. Pochopit a vlastními slovy vysvětlit danou látku. 
 

Kompetence k řešení problémů:  

Aplikovat základní fyzikální poznatky do praxe. Provádět reálný odhad výsledku při řešení 

dané úlohy. 

 

Matematické kompetence:  

Umět vyjádřit neznámou ze vzorce, správně dosadit do vzorců hodnoty, umět převádět jed-

notky, znát vědecký zápis dat. Uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, 

matematické, empirické) a myšlenkové operace. 
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Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat 

s informacemi:  

Využívat ke svému učení různé informační zdroje. Číst a vytvářet různé formy grafického 

znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata). 

 

Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci:  

Dodržovat základy bezpečnosti při práci s elektrickými spotřebiči, základy bezpečnosti se za-

řízením a pří-stroji o velkém výkonu. Porozumět nebezpečí elektromagnetického záření. 

 

Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje: 

Pochopit princip obnovitelných zdrojů, využití v energetice, princip fungování našeho světa. 

 

Při hodnocení výsledků je kladen důraz na znalosti základních fyzikálních veličin, vztahů a zá-

konů fyziky. Hodnocení je prováděno ústním zkoušením a pravidelným testováním žáků.   

 

Počet vyučovacích hodin za týden  

1. ročník  2. ročník  3. ročník  

2  1  0  

Povinný  Povinný   

 

1.ročník 

 

Jednotky soustavy SI                                                                        

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

● vysvětlí na příkladech platnost zá-

kona zachování mechanické energie 

● popíše přeměny skupenství látek a jejich 

význam v přírodě a v technické praxi 

 

- Přehled základních jednotek SI  

- Doplňkové jednotky 

- Násobky a díly jednotek 

- Odvozené jednotky 

- Skalární a vektorové veličiny 

 

komentář 

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

komunikační technologie, Občan v demokratické společnosti 
 

 

 

Termika                                                                        

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

● vysvětlí význam teplotní roztažnosti látek 

v přírodě a v technické praxi 

● vysvětlí pojem vnitřní energie sou-

stavy (tělesa) a způsoby její změny 

● popíše přeměny skupenství látek a jejich 

význam v přírodě a v technické praxi 

- Teplota a teplotní roztažnost látek 

- Teplo a práce, přeměny vnitřní ener-

gie tělesa 

- Tepelné motory 
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 - Struktura pevných látek a kapalin, pře-

měny skupenství 

 

komentář 

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

komunikační technologie, Občan v demokratické společnosti 
 

 

 

Kinetická teorie látek                                                                        

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

● rozliší druhy pohybů a řeší jednodu-

ché úlohy na pohyb hmotného bodu 

● určí síly, které působí na tělesa, a popíše, 

jaký druh pohybu tyto síly vyvolají 

● určí  mechanickou  práci  a  energii  při  

pohybu tělesa působením stálé síly 

● vysvětlí na příkladech platnost zá-

kona zachování mechanické energie 

● vysvětlí význam teplotní roztažnosti látek 

v přírodě a v technické praxi 

● vysvětlí pojem vnitřní energie sou-

stavy (tělesa) a způsoby její změny 

● popíše principy nejdůležitějších tepel-

ných motorů 

● popíše přeměny skupenství látek a jejich 

význam v přírodě a v technické praxi 

 

- částicová struktura látek, skupenství, vzá-

jemné vazby mezi částicemi 

- vnitřní energie látek, teplota a teplo, mě-

ření teplot 

- Brownův pohyb, ověření pokusem, vyu-

žití a ukázky v přírodě 

- Sdílení tepla, rozdělení a ukázky, kalorit-

metrické výpočty 

- látkové množství, jednotka, určování lát-

kového množství 

- stavová rovnice plynů, děje v plynech, 

pracovní cyklus tepelných motorů, dvou-

dobý a čtyřdobý motor 

- změny skupenství, trojný bod vody a jeho 

praktický význam pro život 

- teplotní roztažnost pevných látek, využití 

v praxi - ukázka bimetalu, teplovodní po-

trubí, mosty, železnice, stavby 

- vypařování a var, syté a přehřáté páry 

(Papenův hrnec, horkovody) 

- vlhkost vzduch, její měření a vliv na vý-

voj počasí 

- kapilární jevy, jevy v povrchové vrstvě 

kapaliny, využití a ukázky 

komentář 

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

komunikační technologie, Občan v demokratické společnosti 
 

 

 

Elektrické pole                                                                        

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  
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● vysvětlí na příkladech platnost zá-

kona zachování mechanické energie 

● vysvětlí pojem vnitřní energie sou-

stavy (tělesa) a způsoby její změny 

 

- vznik, vlastnosti a popis elektrického pole, 

ověření a měření elektrického pole 

- elektricky nabité částice, vodiče a izolanty 

- elektrický potenciál, vznik a měření napětí 

- elektrostatická indukce, vznik, popis 

a měření 

- kondenzátor - stavba, funkce, výpočet ka-

pacity, polarizace dielektrika 

komentář 

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

komunikační technologie, Občan v demokratické společnosti 
 

 

 

Elektrický obvod                                                                        

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

● popíše elektrické pole z hlediska 

jeho působení na bodový elektrický náboj 

● řeší úlohy s elektrickými obvody s použi-

tím Ohmova zákona 

 

● určí magnetickou sílu v magnetickém 

poli vodiče s proudem 

● popíše princip generování střídavých 

proudů a jejich využití v energetice 

● popíše princip a použití polovodičo-

vých součástek s přechodem PN 

 

Elektrický obvod 

- odpor vodiče, závislost odporu na teplotě 

a jeho praktické využití 

- řešení jednoduchých elektrických obvodů 

- sériové a paralelní zapojení, výpočty roz-

větvených elektrických obvodů 

- elektrická práce a výkon, Joulův - Lencův 

zákon, funkce pojistek 

- princip a použití polovodičových součás-

tek 
 

komentář 

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

komunikační technologie, Občan v demokratické společnosti 
 

 

 

Magnetické pole                                                                        

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

● určí magnetickou sílu v magnetickém 

poli vodiče s proudem 

● popíše princip generování střídavých 

proudů a jejich využití v energetice 

 

Magnetické pole 

- magnetické pole trvalého magnetu, jeho 

vlastnosti a popis 

- magnetické pole vodiče, magnetické pole 

dvou rovnoběžných vodičů, 

- nákres magnetického pole a výpočet silo-

vého působení 
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komentář 

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

komunikační technologie, Občan v demokratické společnosti 
 

 

Střídavý proud                                                                        

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

● popíše elektrické pole z hlediska 

jeho působení na bodový elektrický náboj 

● řeší úlohy s elektrickými obvody s použi-

tím Ohmova zákona 

● určí magnetickou sílu v magnetickém 

poli vodiče s proudem 

● popíše princip generování střídavých 

proudů a jejich využití v energetice 

 

Střídavý proud 

- vznik střídavého proudu a napětí, efek-

tivní hodnota a její výpočet 

- obvod střídavého proudu, vlastnosti a zá-

konitosti, měření výkonu 

- trojfázová soustava střídavého proudu, 

praktická ukázka,  

- elektromotory a generátory  

- bezpečnost práce na elektrických zařízení 

komentář 

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

komunikační technologie, Občan v demokratické společnosti 
 

 

 

Mechanika tekutin                                                                        

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

● rozliší druhy pohybů a řeší jednodu-

ché úlohy na pohyb hmotného bodu 

● určí síly, které působí na tělesa, a popíše, 

jaký druh pohybu tyto síly vyvolají 

● určí  mechanickou  práci  a  energii  při  

pohybu tělesa působením stálé síly 

● vysvětlí na příkladech platnost zá-

kona zachování mechanické energie 

● určí výslednici sil působících na těleso 

● vysvětlí význam teplotní roztažnosti látek 

v přírodě a v technické praxi 

● vysvětlí pojem vnitřní energie sou-

stavy (tělesa) a způsoby její změny 

● popíše principy nejdůležitějších tepel-

ných motorů 

● popíše přeměny skupenství látek a jejich 

význam v přírodě a v technické praxi 

● aplikuje Pascalův a Archimédův zákon 

při řešení úloh 

 

- Mechanika tekutin - vlastnosti kapalin 

a plynů - částicové složení, vzájemné 

vazby, tekutost a viskozita 

- objasnění pojmu ideální a reálná kapalina 

a plyn 

- fyzikální veličiny popisující stav kapalin a 

plynů, jejich měření 

- Pascalův zákon a jeho využití v technické 

praxi 

- Archimedův zákon, plování těles, výpočet 

hydrostatické vztlakové síly, hydrostatické 

paradoxy - pokusy 

- atmosférický tlak, vzdušný obal Země, 

změny atmosférického tlaku a vliv na ži-

votní prostředí 

- proudění kapalin a plynů, rovnice kontinu-

ity - laminární a turbulentní proudění - 

ukázky pokusem 

- Bernoulliho rovnice - hydrodynamický 

paradoxon( funkce rozprašovače, karburá-

toru, vodní vývěvy) 
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- Hydrodynamická a  aerodynamická odpo-

rová síla, její výpočet, ukázka pokusem, 

praktické využití 

- energie proudící kapaliny, druhy vod-

ních turbín (exkurze v malé vodní 

elektrárně)    

- soustava vodních elektráren a jejich 

vliv na životní prostředí                                            

 

komentář 

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

komunikační technologie, Občan v demokratické společnosti 
 

 

2. ročník 

 

Kinematika                                                                        

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

● rozliší druhy pohybů a řeší jednodu-

ché úlohy na pohyb hmotného bodu 

 

- Mechanika - rozdělení mechanických 

pohybů  

- Pohyb rovnoměrně přímočarý - dráha, 

doba a průměrná rychlost, jejich popis, 

výpočet a měření 

- Rovnoměrně zrychlený pohyb-dráha, 

doba a zrychlení - výpočet a měření 

- Pohyb v gravitačním poli Země - sklá-

dání a rozkládání pohybů, pohyb těles v 

gravitačním poli Země a Slunce 

- Rovnoměrný pohyb po kružnici - výpo-

čet a měření, využití v technické praxi 

komentář 

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

komunikační technologie, Občan v demokratické společnosti 
 

 

 

Dynamika                                                                        

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

● rozliší druhy pohybů a řeší jednodu-

ché úlohy na pohyb hmotného bodu 

● určí síly, které působí na tělesa, a popíše, 

jaký druh pohybu tyto síly vyvolají 

● určí  mechanickou  práci  a  energii  při  

pohybu tělesa působením stálé síly 

- Dynamika - popis pohybů z hlediska pří-

činy 

- Newtonovy zákony - jejich popis a prak-

tický význam v běžné praxi zákony za-

chování, jejich platnost v přírodě  

- Zákon zachování hybnosti - zavedení 

pojmu izolovaná soustava, jednoduché 
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● vysvětlí na příkladech platnost zá-

kona zachování mechanické energie 

● charakterizuje Slunce jako hvězdu 

● popíše objekty ve sluneční sou-

stavě ● zná příklady základních typů 

hvězd 

 

pokusy 

-  Dostředivá a odstředivá síla - její 

vliv na přírodní děje 

komentář 

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

komunikační technologie, Občan v demokratické společnosti 
 

 

 

Mechanická energie                                                                        

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

● rozliší druhy pohybů a řeší jednodu-

ché úlohy na pohyb hmotného bodu 

● určí síly, které působí na tělesa, a popíše, 

jaký druh pohybu tyto síly vyvolají 

● určí  mechanickou  práci  a  energii  při  

pohybu tělesa působením stálé síly 

● vysvětlí na příkladech platnost zá-

kona zachování mechanické energie 

● určí výslednici sil působících na těleso 

 

- Mechanická energie - potenciální a kine-

tická energie 

- vzájemná přeměna energií a zákony za-

chování energie 

- Mechanická práce - jednoduché stroje, je-

jich popis a využití v technických oborech 

- Výkon a účinnost - výpočet a měření vý-

konu, účinnost některých technických za-

řízení 

komentář 

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

komunikační technologie, Občan v demokratické společnosti 
 

 

 

Vlnění a optika                                                                        

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

● rozliší základní druhy mechanického vl-

nění a popíše jejich šíření 

● charakterizuje základní vlastnosti zvuku 

● chápe negativní vliv hluku a zná způ-

soby ochrany sluchu 

● charakterizuje světlo jeho vlnovou délkou 

a rychlostí v různých prostředích 

● řeší úlohy na odraz a lom světla 

● řeší úlohy na zobrazení zrcadly a čočkami 

● vysvětlí optickou funkci oka a korekci 

jeho 

vad 

- Elektromagnetické vlnění 

- vznik a popis elektromagnetického vl-

nění, jeho vlastnosti a šíření 

- dvojí povaha světla, praktické ukázky 

- odraz a lom světla, praktické využití 

a výpočty, Huygensův princip, zákon od-

razu a lomu 

- zobrazování zrcadlem a čočkou, popis 

a výpočet vzniklých obrazů 

- lidské oko, jeho stavba, funkce a vady 

- optické přístroje, popis, vlastnosti 

a funkce 
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● popíše význam různých druhů elektromag-

netického záření 

● popíše strukturu elektronového obalu 

atomu z hlediska energie elektronu 

 

komentář 

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

komunikační technologie, Občan v demokratické společnosti 
 

 

 

Stavba atomu                                                                        

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

● popíše strukturu elektronového obalu 

atomu z hlediska energie elektronu 

● popíše stavbu atomového jádra a charakte-

rizuje základní nukleony 

● vysvětlí podstatu radioaktivity a popíše 

způsoby ochrany před jaderným zářením 

● popíše princip získávání energie v jader-

ném reaktoru 

- Stavba atomu 

- elementární částice, jejich popis a vlast-

nosti 

- elektronový obal, popis a vlastnosti 

v kvantovém pojetí 

- jádro atomu, energie atomového jádra 

a jeho využití v energetice 

- radionuklidy a jejich využití ve zdravot-

nictví - štěpení jádra, jaderná reakce, po-

pis jaderné elektrárny 

- ochrana před jaderným zářením 
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5.4.2 Základy ekologie a chemie 

Charakteristika předmětu: 

Předmět základy chemie je tvořen několika oblastmi. Oblast obecné a anorganické chemie žáky 

seznámí se stavbou atomu, hmoty a látek, s chemickými reakcemi a jejich správným zazname-

náváním pomocí vyčíslených chemických rovnic, představí jim nejdůležitější prvky a slouče-

niny, vysvětlí jejich význam a použití. Žáci si uvědomí nezbytnost správného hospodaření z po-

hledu vyčerpatelnosti zdrojů a následně ochrany životního prostředí. Žáci získají vědomosti      

o správném používání chemické terminologie. Oblast organické chemie seznamuje žáky s or-

ganickými sloučeninami, jejichž kostru tvoří uhlík. Oblast biochemie nastíní žákům nezbytnost 

organických látek pro život. Celým předmětem chemie se jako podtext prolíná vštěpování 

ochrany životního prostředí, správné nakládání s fosilními i recentními zdroji surovin a ochrana 

zdraví.  

Předmět základy ekologie a chemie se vyučuje v 1. ročníku. Řadí se do přírodovědných před-

mětů. Je rozdělen do oblastí: obecná chemie, anorganická chemie, organická chemie a bioche-

mie. Žákům jsou předkládány příklady a situace i z praktického života.    
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Kompetence k učení:  

- žák využívá všech stylů učení, které mu nejlépe vyhovují a v návaznosti na ně plánuje, orga-

nizuje a vyhodnocuje své učební povinnosti. 

Kompetence k řešení problémů:  

 - hledá odpovědi na otázky související s průběhem a příčinami různých přírodních procesů. 

Matematické kompetence:  

- dokáže přiměřeně matematicky vyřešit zadaný úkol. 

Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci:  

- chápe nutnost vytvoření a respektování zásad bezpečné práce a zdraví   

- rozpoznává možnost nebezpečí úrazu, nebo ohrožení zdraví ve škole i při běžných činnos-

tech .  

 

Počet vyučovacích hodin za týden  

1. ročník  2. ročník  3. ročník  

1  0  0  

Povinný    

 

1. ročník 

 

Obecná chemie                                                                        

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

● dokáže porovnat fyzikální a chemické 

vlastnosti různých látek 

● popíše stavbu atomu, vznik che-

mické vazby 

● zná názvy, značky a vzorce vybra-

ných chemických prvků a sloučenin 

● popíše charakteristické vlastnosti nekovů, 

kovů  a  jejich  umístění  v  periodické  

soustavě prvků 

● popíše základní metody oddělování složek 

ze směsí a jejich využití v praxi 

● vyjádří složení roztoku a připraví roz-

tok požadovaného složení 

● vysvětlí podstatu chemických reakcí 

a zapíše jednoduchou chemickou re-

akci chemickou rovnicí 

● provádí jednoduché chemické výpo-

čty, které lze využít v odborné praxi 

 

- chemické látky a jejich vlastnosti 

- částicové složení látek, atom, molekula - 

chemická vazba 

- chemické prvky, sloučeniny - chemická 

symbolika 

- periodická soustava prvků - směsi a roz-

toky 

- chemické reakce, chemické rovnice 

- výpočty v chemii 

komentář 
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Anorganická chemie                                                                        

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

● vysvětlí vlastnosti anorganických látek 

● tvoří chemické vzorce a názvy vybraných 

anorganických sloučenin 

●charakterizuje  vybrané  prvky  a  anor-

ganické sloučeniny a zhodnotí jejich 

využití v odborné  praxi  a  v  běžném  

životě,  posoudí  je z hlediska vlivu na 

zdraví a životní prostředí 

 

- Anorganické látky, oxidy, kyseliny ,hyd-

roxidy, soli 

- Názvosloví anorganických sloučenin  

- vybrané prvky a anorganické sloučeniny 

v běžném životě a v odborné praxi 
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Organická chemie                                                                        

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

● charakterizuje základní skupiny uhlovo-

díků a jejich vybrané deriváty a tvoří jedno-

duché chemické vzorce a názvy 

● uvede významné zástupce jednoduchých 

organických sloučenin a zhodnotí jejich 

využití v odborné praxi a v běžném životě, 

posoudí je z hlediska vlivu na zdraví 

a životní prostředí  

- vlastnosti atomu uhlíku 

- základ názvosloví organických sloučenin 

- organické sloučeniny v běžném životě 

a odborné praxi 
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Biochemie a základy biologie                                                                        

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

●charakterizuje biogenní prvky a je-

jich sloučeniny 

- charakterizuje nejdůležitější přírodní látky 

● popíše vybrané biochemické děje 

● charakterizuje názory na vznik a vý-

voj života na Zemi 

- chemické složení živých organismů 

- přírodní látky, bílkoviny, sacharidy, 

lipidy, nukleové kyseliny, biokataly-

zátory 

- biochemické děje 
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● 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 živočiš-

nou buňku a uvede rozdíly 

● uvede základní skupiny organismů 

a porovná je 

● objasní význam genetiky 

● popíše  stavbu  lidského  těla  a  vysvětlí  

funkci orgánů a orgánových soustav  

● vysvětlí význam zdravé výživy a 

uvede principy zdravého životního stylu 

● uvede příklady bakteriálních, virových 

a jiných onemocnění a možnosti prevence 
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Ekologie a Člověk a životní prostředí                                                                        

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

● vysvětlí základní ekologické pojmy 

● charakterizuje abiotické (sluneční zá-

ření, atmosféra, pedosféra,  hydrosféra) a 

biotické faktory prostředí (populace, spo-

lečenstva, ekosystémy) 

● charakterizuje základní vztahy mezi orga-

nismy ve společenstvu 

● uvede příklad potravního řetězce 

● popíše podstatu koloběhu látek v přírodě z 

hlediska látkového a energetického 

● charakterizuje různé typy krajiny 

a její využívání člověkem 

● popíše historii vzájemného ovlivňo-

vání člověka a přírody 

● hodnotí vliv různých činností člověka 

na jednotlivé složky životního prostředí 

● charakterizuje působení životního prostředí 

na člověka a jeho zdraví 

● charakterizuje přírodní zdroje surovin 

a energie z hlediska jejich obnovitel-

nosti, posoudí vliv jejich využívání na 

- základní ekologické pojmy 

- ekologické faktory prostředí 

- potravní řetězce 

- koloběh látek v přírodě a tok energie 

- typy krajiny 

- 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 ži-

votního prostředí 

- zásady udržitelného rozvoje 

- odpovědnost jedince za ochranu pří-

rody a životního prostředí 
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prostředí 

● popíše způsoby nakládání s odpady 

● charakterizuje globální problémy na Zemi 

● uvede základní znečišťující látky v 

ovzduší, ve vodě a v půdě a vyhledá in-

formace 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 inte-

graci environmentálních, ekonomických, 

technologických a sociálních přístupů 

k ochraně životního prostředí 

● zdůvodní odpovědnost každého jedince 

za ochranu přírody, krajiny a životního 

prostředí 

● na konkrétním příkladu z občanského 

života a odborné praxe navrhne řešení 

vybraného environmentálního problému 
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5.5 Matematické vzdělávání 
5.5.1 Matematika 

Matematické vzdělávání navazuje na učivo a výsledky vzdělávání stanovené v RVP pro zá-

kladní 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 stu-

diu, 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; 
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• využívat matematické poznatky a metody řešení v praktickém životě a v dalším vzdě-

lávání; 

• matematizovat jednoduché reálné situace, užívat matematický model a vyhodnotit vý-

sledek 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 

 

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; 

• zapíše a znázorní interval; 

• provádí, znázorní a zapíše operace s inter-

valy (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; 

- číselný obor R 

- aritmetické operace v číselných oborech 

R 

- intervaly jako číselné množiny 

- operace s číselnými  množinami (sjedno-

cení, průnik) 

- různé zápisy reálného čísla 

- užití procentového počtu  

- mocniny s celočíselným mocnitelem 

- odmocniny 

- základy finanční matematiky 

- slovní úlohy 

Počet vyučovacích hodin za týden  

1. ročník  2. ročník  3. ročník  

2  1,5  1,5  

Povinný  Povinný  Povinný  



70 

 

• orientuje se v základních pojmech fi-

nanční matematiky: změny cen zboží, 

směna peněz, úrok, úročení, spoření, 

úvěry, splátky úvěrů; 

• provádí výpočty jednoduchých finančních 

záležitostí: změny cen zboží, směna pe-

něz, úrok; 

• při řešení úloh účelně využívá digitální 

technologie a zdroje informací; 
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 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 rovnoběž-

níků a lichoběžníků;  

• řeší praktické úlohy s využitím trigonome-

trie pravoúhlého trojúhelníku a Pythago-

rovy věty; 

• graficky rozdělí úsečku v daném poměru; 

• graficky změní velikost úsečky v daném po-

měru; 

• určí různé druhy rovnoběžníků a lichoběž-

ník 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 pře-

vody 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 mnohoúhel-

níky 

- složené útvary 

 

komentář 
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Goniometrie a trigonometrie                                                                        

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• užívá pojmy úhel a jeho velikost; 

• vyjádří poměr stran v pravoúhlém trojúhel-

níku 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 trigonome-

trie 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 
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2. ročník   

Číselné a algebraické výrazy                                                                        

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• provádí operace s číselnými výrazy; 

• určí definiční obor lomeného výrazu; 

• provádí operace s mnohočleny (sčítání, od-

čítání, násobení) a výrazy; 

• rozloží mnohočlen na součin a užívá vztahy 

pro druhou mocninu dvojčlenu a rozdíl dru-

hých 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; 

• interpretuje výrazy, zejména ve vztahu 

k danému oboru vzdělávání; 

• při řešení úloh účelně využívá digitální 

technologie a zdroje informací; 

- číselné výrazy 

- mnohočleny 

- lomené výrazy 

- algebraické výrazy 

- definiční obor lomeného výrazu 

- slovní úlohy 
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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 ne-

známou 

- soustavy lineárních rovnic a nerovnic 

- rovnice s neznámou ve jmenovateli 

- úpravy rovnic 

- vyjádření neznámé ze vzorce 

- slovní úlohy 
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Pravděpodobnost v praktických úlohách                                                                         

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• užívá pojmy: náhodný pokus, výsledek ná-

hodného pokusu, náhodný jev, opačný jev, 

nemožný jev, jistý jev; 

• určí pravděpodobnost náhodného jevu jed-

notlivých případech 

při řešení úloh účelně využívá digitální 

technologie a zdroje informací 

- náhodný pokus, výsledek náhodného po-

kusu 

- náhodný jev, opačný jev, nemožný jev, 

jistý jev 

- výpočet pravděpodobnosti náhodného 

jevu 

 komentář 

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

3. ročník 

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 ro-

viny, dvou rovin; 

• charakterizuje tělesa: kolmý jehlan a kužel, 

koule a její části; 

- polohové vztahy prostorových útvarů 

- metrické vlastnosti prostorových tvarů 

- tělesa a jejich sítě 

- složená tělesa 

- výpočet povrchu a objemu těles, slože-

ných těles 
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• určí povrch a objem tělesa včetně složeného 

tělesa s využitím funkčních vztahů a trigo-

nometrie; 

• využívá sítě těles při výpočtu povrchu a ob-

jemu 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; 

komentář 

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

technologie, Občan v demokratické společnosti 

 
 

 

Práce s daty v praktických úlohách                                                                          

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• užívá pojmy: statistický soubor, znak, čet-

nost, relativní četnost a aritmetický průměr; 

• porovnává soubory dat; 

• 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; 

- statistický soubor a jeho charakteristika 

- četnost a relativní četnost znaku 

- aritmetický průměr 

- statistická data v grafech a tabulkách 

komentář 

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

komunikační technologie 
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5.6 Vzdělávání pro zdraví 
5.6.1 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, pře-

konávání negativních emocí a stavů, jednostranné činnosti, disharmonické mezilidské vztahy 

a jiné vlivy na zdraví. Důraz se klade na výchovu proti závislostem (na alkoholu, tabákových 

výrobcích, drogách, hracích automatech, počítačových hrách aj.), proti médii vnucovanému 

ideálu tělesné krásy mladých lidí a na výchovu k odpovědnému přístupu k sexu. Protože jsou 

žáci v současnosti vystaveni řadě nebezpečí, která ohrožují jejich zdraví a často i život, nabývají 

na významu i dovednosti potřebné pro obranu a ochranu proti nim, tj. pro chování při vzniku 

mimořádných událostí. V tělesné výchově se usiluje zejména o výchovu a vzdělávání pro celo-

životní provádění pohybových aktivit a rozvoj pozitivních vlastností osobnosti. Žáci jsou ve-

deni 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;   po-

jímat zdraví jako prvořadou hodnotu potřebnou ke kvalitnímu prožívání života;  

− preferovat takový způsob života, aby byly zdraví ohrožující návyky, činnosti a situace co 

nejvíce eliminovány; využívat pravidelné pohybové aktivity v denním režimu a k celoživotní 

péči o zdraví; 

 − racionálně jednat v situacích osobního a veřejného ohrožení; 

 − chápat, jak vlivy životního prostředí působí na zdraví člověka (vzduch, voda, hluk, chemické 

látky aj.); 

 − posoudit důsledky komerčního vlivu médií na zdraví a zaujmout k mediálním obsahům kri-

tický 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 člo-

věka za mimořádných událostí, jednak učivo tělesné výchovy. Tělesná výchova bude realizo-

vána ve vyučovacím předmětu, sportovních kurzech, dnech (zařazeno např. plavání, bruslení, 

hry, turistika) a jiných organizačních formách a podle možností a podmínek (materiální pod-

mínky, zájmy žáků, klimatické podmínky, podíl chlapců a dívek, zdravotně oslabení žáci 
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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 pohy-

bových aktivit a rozvoj pozitivních vlastností osobnosti. Žáci jsou vedeni k pravidelnému pro-

vádění 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, gymnas-

tika, plavání, košíková, volejbal, florbal, kondiční cvičení, aerobic, úpoly, kopaná. V každé dis-

ciplíně 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 dlou-

hodobých zdravotních úlev nebo omezení (navrhovaných a sledovaných lékařem) ve shodě 

ze zdravotním stavem žáka. Učitel sám vybírá učivo dle materiálních možností školy, klimatic-

kých 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 pří-

slušném sportu, přijdou do styku i se samotnou hrou. Osvojují si také zdravotní tělesnou vý-

chovu, základy bezpečnosti při různých pohybových aktivitách. Ve vyšších ročnících dochází 

ke zdokonalování základních pohybových dovedností, dále k jejich rozšiřování a zdokonalo-

vání. 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 

U žáků se hodnotí hlavně získané pohybové dovednosti v příslušném sportu, jejich stupeň osvo-

jení 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 
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• 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 chování 

• dosáhne jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní uplatnění dle potřeb a charakteru 

příslušné odborné kvalifikace 

• žák je schopen vhodně se vyjadřovat k probraným komunikačním situacím, je scho-

pen 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 

• uznává autoritu nadřízených, umí pracovat v týmu, respektuje ostatní v kolektivu 

• přispívá k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konflik-

tům, 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 orien-

tace a životních podmínek 

Občanské kompetence a kulturní povědomí 

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

ném 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 
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• jedná v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívá 

k uplatňování hodnot demokracie, dodržuje zákony, respektuje právo a osobnost dru-

hých 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; uvědo-

muje si význam celoživotního učení a je připraven přizpůsobovat se měnícím se pra-

covním podmínkám 

• žák odhadne možnosti svého dalšího vzdělávání a pracovního uplatnění 

 

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 Inter-

net 

• 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 ob-

čanskému 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.)  

Oblast Vzdělávání pro zdraví zahrnuje jednak učivo potřebné k péči o zdraví a k ochraně člo-

věka za mimořádných událostí, jednak učivo tělesné výchovy. Vzdělávací oblast by měla pro-

stupovat 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, brus-

lení, 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 kul-

tivovat svůj pohybový projev. 

Občan v demokratické společnosti 
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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 gramot-

nosti 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. 

 

Počet vyučovacích hodin za týden  

1. ročník  2. ročník  3. ročník  

2  2  2  

Povinný  Povinný  Povinný  

 

1. ročník 

Péče o zdraví  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo 

• uplatňuje ve svém jednání základní zna-

losti 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 zatí-

žení na lidský organismus 

• volí sportovní vybavení (výstroj a výzbroj) 

odpovídající příslušné činnosti a okolním 

podmínkám (klimatickým, zařízení, hygi-

eně, bezpečnosti) a dovede je udržovat a 

ošetřovat -  dokáže vyhledat potřebné in-

formace z oblasti zdraví a pohybu 

• objasní důsledky sociálně patologických 

závislostí na život jednotlivce, rodiny a 

společnosti 

• 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 po-

moci sobě a jiným 

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 cho-

vání 

- duševní zdraví a rozvoj osobnosti, soci-

ální dovednosti, rizikové faktory poškozu-

jící zdraví 

- odpovědnost za zdraví své i druhých, za-

bezpečení v nemoci, práva a povinnosti 

v případě nemoci či úrazu 

- partnerské vztahy 

- lidská sexualita 

- prevence úrazů a nemocí 

- mediální obraz krásy lidského těla a ko-

merční reklama 
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 Zásady jednání v situacích osobního 

ohrožení a za mimořádných událostí 

- mimořádné události (živelné pohromy, 

havárie, krizové situace aj.) 

- základní úkoly ochrany obyvatelstva (va-

rování, 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 tech-

nologie, Občan v demokratické společnosti 
 

Teoretické poznatky  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• dovede uplatňovat naučené modelové situ-

ace k řešení stresových a konfliktních situ-

ací 

• popíše vliv fyzického a psychického zatí-

žení na lidský organismus 

• uplatňuje ve svém jednání základní zna-

losti o stavbě a funkci lidského organismu 

jako celku 

• ovládá základní pravidla hry v daném 

sportu - volí sportovní vybavení odpovída-

jící příslušné činnosti a okolním podmín-

kám, dovede je udržovat a ošetřovat 

• komunikuje při pohybových činnostech  

• dokáže vyhledat potřebné informace z ob-

lasti zdraví a pohybu 

- význam pohybu pro zdraví, prostředky ke  

  zvyšování síly, rychlosti, vytrvalosti,  

  obratnosti a pohyblivosti, technika a tak  

  tika, zásady sportovního tréninku 

- odborné názvosloví, komunikace – vý 

   stroj, výzbroj, údržba  

- hygiena a bezpečnost, vhodné oblečení –  

  cvičební úbor a obutí, záchrana a dopo-  

  moc,  zásady chování a jednání v různém   

  prostředí, regenerace a kompenzace, rela- 

  xace 

komentář 

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

komunikační technologie, Občan v demokratické společnosti 
 

Tělesná cvičení 

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• uvědomí si důležitost rozcvičení a pro-ta-

žení před  i po tělesném výkonu 

• vnímá pozitivně nutnost posilování a pro-

tahování zanedbaných svalových skupin 

• chápe důležitost relaxace 

•   

- pořadová, všestranně rozvíjející kondiční  

  cvičení 

- cvičení koordinační, kompenzační, rela 

  xační aj. = začleněné ve všech tematických   

  celcích 

- posilovací, kondiční , koordinační, 
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   protahovací, relaxační, a pořadová cvičení 

komentář 

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

komunikační technologie 
 

Atletika  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo                                                             

• popíše vliv fyzického a psychického zatí-

žení na lidský organismus ovládá základní 

prvky obratnosti zvládá základní pohy-

bové dovednosti komunikuje při pohybo-

vých činnostech 

• dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost, vy-

trvalost, 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 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí,  Informační a komunikační tech-

nologie 
 

Pohybové hry  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo                                                         

• dovede uplatňovat naučené modelové situ-

ace k řešení stresových a konfliktních situ-

ací zvládá herní činnosti jednotlivce s mí-

čem a bez míče  

• ovládá základní prvky obratnosti, zvládá 

základní pohybové dovednosti ovládá zá-

kladní pravidla hry v daném spor-tu  

• volí sportovní vybavení odpovídající pří-

slušné činnosti a okolním podmínkám, do-

vede je udržovat a ošetřovat 

• komunikuje při pohybových činnostech  

• dokáže vyhledat potřebné informace z ob-

lasti zdraví a pohybu 

Volejbal: 

Herní činnosti jednotlivce (základní tech-

nika): 

 -  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 (dvoj-

takt)  -  uvolňování bez míče  -  uvolňování 

s míčem   

Hra (a herní systémy): útočné  -  obranné 
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Florbal: 

- herní 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   

- 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 
 

Gymnastika  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo                                                            

• dovede uplatňovat naučené modelové situ-

ace k řešení stresových a konfliktních situ-

ací  

• uplatňuje ve svém jednání základní zna-

losti o stavbě a funkci lidského organismu 

jako celku  

• ovládá základní prvky obratnosti 

• zvládá základní pohybové prvky v gym-

nastice 

• ovládá základní pádovou techniku 

• zvládá základní pohybové dovednosti  

• volí sportovní vybavení odpovídající pří-

slušné činnosti a okolním podmínkám do-

vede je udržovat a ošetřovat 

• komunikuje při pohybových činnostech 

• dokáže vyhledat potřebné informace z ob-

lasti 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 jed-

nonož, obounož, toče, výmyk, podmet)  

- Kruhy (svis vznesmo, střemhlav, výmyk, 

přednos, komíhání a kondiční cviky)  

- Rytmická cvičení a tance  

- Cvičení s náčiním 

komentář 
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pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí,  Informační a komunikační tech-

nologie 
 

 

Úpoly 

Výsledky vzdělávání – žák: učivo                                                            

• 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 tech-

nologie 
 

Lyžování a bruslení 

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• zvládne základy bruslení na běžkách, zá-

klady techniky sjezdového  a běžeckého 

lyžování 

• dodržuje zásady bezpečného chování v da-

ném prostředí a zásady první pomoci 

• 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 tech-

nologie,  
 

Testování tělesné zdatnosti 

Výsledky vzdělávání – žák: učivo                                                         

• uvědomuje si význam pravidelného cvi-

čení a pohybu na zvýšení svých pohybo-

vých dovedností 

• odhadne a změří svojí zdatnost a porovná 

ji s předchozími výsledky 

- průběžně ve výuce 

- motorické testy 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí,  Informační a komunikační tech-

nologie 
 

Zdravotní tělesná výchova 

Výsledky vzdělávání – žák: učivo                                                         2 
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• 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 mož-

nosti a dosahovat osobního výkonu z na-

bídky pohybových aktivit 

- speciální korektivní cvičení podle druhu  

oslabení, pohybové aktivity,  

- gymnastická cvičení, pohybové hry, pla-

vání,  

- turistika a pobyt v přírodě - kontraindi-

kované  

- pohybové aktivity 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí,  Informační a komunikační tech-

nologie 
 

 

2. ročník 

Péče o zdraví 

Výsledky vzdělávání – žák: učivo                                                           

• chová se tak, aby neohrozil 

• zdraví své ani svých spolužáků 

• dodržuje základní hygienické a bezpeč-

nostní normy 

• poskytne první pomoc sobě i jiným i za mi-

mořádných 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 mimořád-

ných   

situací  (průběžně během roku) 

 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí,  Informační a komunikační tech-

nologie 
 

Teoretické poznatky 

Výsledky vzdělávání – žák: učivo                                                           

• zdůvodní význam zdravého životního stylu  

• sestaví soubory zdravotně zaměřených cvi-

čení, cvičení pro tělesnou a duševní rela-

xaci, navrhne kondiční program osobního 

rozvoje a vyhodnotí jej  

• uplatňuje zásady sportovního tréninku - 

dokáže vyhledat potřebné informace z ob-

lasti zdraví a pohybu  

• dovede o pohybových činnostech diskuto-

vat, analyzovat je a hodnotit  

• dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost, vy-

trvalost, obratnost a pohyblivost  

- pravidla her, závodů a soutěží  

- rozhodování, zásady sestavování a ve-

dení  

sestav všeobecně rozvíjejících nebo cí-

leně  

zaměřených cvičení 

- pohybové testy, měření výkonů  

- zdroje informací 
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• dovede rozpoznat hrozící nebezpečí a ví, 

jak se doporučuje na ně reagovat  

• prokáže dovednosti poskytnutí první po-

moci sobě a jiným  

• orientuje se v zásadách zdravé výživy a v 

jejích alternativních směrech 

• prohlubuje si znalosti pravidel pří-sluš-

ného sportu 

• ovládá kompenzační cvičení k regeneraci 

tělesných a duševních sil 

komentář 

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

komunikační technologie, Občan v demokratické společnosti 
 

Atletika 

Výsledky vzdělávání – žák: učivo                                                          

• zdůvodní význam zdravého životního stylu 

dovede rozpoznat hrozící nebezpečí a ví, 

jak se doporučuje na ně reagovat ovládá 

kompenzační cvičení k regeneraci těles-

ných a duševních sil, i vzhledem k poža-

davkům budoucího povolání 

• uplatňuje osvojené způsoby relaxace  

• prokáže dovednosti poskytnutí první po-

moci sobě a jiným 

• orientuje se v zásadách zdravé výživy 

a v jejích alternativních směrech  

• zdokonalení pohybových schopností osvo-

juje si další pohybové dovednosti v daném 

sportu zdokonaluje si osvojené pohybové 

dovednosti  

• prohlubuje si znalosti pravidel pří-sluš-

ného sportu 

• dovede rozvíjet pohybové schopnosti 

ovládá kompenzační cvičení k regeneraci 

tělesných a duševních sil  

• zvládá techniku, taktiku a zásady sportov-

ního tréninku 

- 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 tech-

nologie 
 

Pohybové hry 

Výsledky vzdělávání – žák: učivo                                                      

• zdůvodní význam zdravého životního stylu Volejbal: 
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• dovede rozpoznat hrozící nebezpečí a ví, 

jak se doporučuje na ně reagovat  

• prokáže dovednosti poskytnutí první po-

moci sobě a jiným orientuje se v zá-sadách 

zdravé výživy a v jejích alternativních 

směrech ovládá základní herní kombinace  

• prohloubení herních činností jednotlivce 

zdokonalení pohybových schopností osvo-

juje si další pohybové dovednosti v daném 

sportu  

• zdokonaluje si osvojené pohybové doved-

nosti prohlubuje si znalosti pravidel pří-

slušného sportu  

• zdokonaluje svůj herní projev v herní čin-

nosti dovede rozvíjet pohybové schopnosti 

- ovládá kompenzační cvičení k regeneraci 

tělesných a duševních sil 

• zvládá techniku, taktiku a zásady sportov-

ního tréninku  

• uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybo-

vých aktivitách 

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  

-  zpracování přihrávky  

-  vedení míče  

- střelba   

Hra (a herní systémy): -  obrana  -  útok  - ro-

zehrávky 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 
 

Plavání a turistika 
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Výsledky vzdělávání – žák: učivo                                                           

• zdůvodní význam zdravého životního stylu 

• prokáže dovednosti poskytnutí první po-

moci sobě a jiným  

• zdokonalení pohybových schopností  

• osvojuje si další pohybové dovednosti 

v daném sportu zdokonaluje si osvojené 

pohybové dovednosti  

• dovede rozvíjet pohybové schopnosti 

ovládá kompenzační cvičení k regeneraci 

tělesných a duševních sil  

• zvládá techniku, taktiku a zásady sportov-

ního tréninku 

Základní plavecký výcvik:  

Bloková výuka 

- kraul  

- prsa  

- potápění 

- příprava turistické akce 

- orientace v krajině 

- orientační běh 

 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí,  Informační a komunikační tech-

nologie 
 

 

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 po-

moci sobě a jiným  

• zdokonalení pohybových schopností 

• osvojuje si další pohybové dovednosti v 

daném sportu  

• zdokonaluje si osvojené pohybové doved-

nosti  

• prohlubuje si znalosti pravidel příslušného 

sportu 

• dovede rozvíjet pohybové schopnosti 

ovládá kompenzační cvičení k regeneraci 

tělesných a duševních sil  

• zvládá techniku, taktiku a zásady sportov-

ního 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 tram-

polínky do duchen)  

- Hrazda dosažná, doskočná (průvlek jed-

nonož, 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 tech-

nologie 
 

3. ročník, 

Péče o zdraví 

Výsledky vzdělávání – žák: učivo                                                           
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• dovede posoudit vliv pracovních podmí-

nek a povolání na své zdraví v dlouhodobé 

perspektivě a ví, jak by mohl kompenzovat 

jejich nežádoucí důsledky 

• 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 partner-

ských vztazích, o vhodných partnerech 

a odpovědném přístupu k po-hlavnímu ži-

votu 

První pomoc 

- úrazy a náhlé zdravotní příhody 

- 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 tech-

nologie 
 

Atletika 

Výsledky vzdělávání – žák: učivo                                                          

• zdokonalování fyzické zdatnosti  

• uplatňuje osvojené způsoby relaxace vyu-

žívá pohybové činnosti pro všestrannou 

pohybovou přípravu a zvyšování tělesné 

zdatnosti  

• dovede uplatňovat techniku a základy tak-

tiky v základních a vybraných sportovních 

odvětvích  

• uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybo-

vých aktivitách  

• umí uplatňovat zásady sportovního tré-

ninku dokáže rozhodovat, zapisovat a sle-

dovat výkony jednotlivců nebo týmu  

• dovede se zapojit do organizace turnajů 

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 tech-

nologie 
 

Turistika a sporty v přírodě 

Výsledky vzdělávání – žák: učivo                                                          

• dovede posoudit psychické, estetické a so-

ciální účinky pohybových činností -zdoko-

nalování fyzické zdatnosti 

• uplatňuje osvojené způsoby relaxace  

• uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybo-

vých aktivitách  

- příprava turistické akce  

- orientace v krajině  

- orientační běh 

- průběžně během roku 
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• dokáže zjistit úroveň pohyblivosti, ukaza-

tele své tělesné zdatnosti a korigovat si po-

hybový režim ve shodě se zjištěnými údaj 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí,  Informační a komunikační tech-

nologie 
 

Pohybové hry 

Výsledky vzdělávání – žák: učivo                                                     

• užívá herní systém při hře participuje na tý-

mových herních činnostech družstva 

• zdokonalování fyzické zdatnosti  

• uplatňuje osvojené způsoby relaxace  

• dovede uplatňovat techniku a základy tak-

tiky v základních a vybraných sportovních 

odvětvích  

• uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybo-

vých aktivitách  

• umí uplatňovat zásady sportovního tré-

ninku  

• dokáže rozhodovat, zapisovat a sledovat 

výkony jednotlivců nebo týmu  

• dovede se zapojit do organizace turnajů 

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  

Hra a herní kombinace (herní systémy): -  ob-

rana  -  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   
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- chytání míče   

- nácvik odpalování   

- hra 

Florbal: 

herní 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 tech-

nologie 
 

Gymnastika 

Výsledky vzdělávání – žák: učivo                                                      

• diskutuje a argumentuje o etice v partner-

ských vztazích, o vhodných partnerech 

a o odpovědném přístupu k pohlavnímu ži-

votu 

• kriticky hodnotí mediální obraz krásy lid-

ského těla a komerční reklamu;  

• dovede posoudit prospěšné možnosti kulti-

vace a estetizace svého vzhledu  

• zvyšuje svou fyzickou zdatnost nácviky 

rytmických cvičení a tanečních prvků  

• dovede sladit pohyby s hudbou, sestavit 

pohybové vazby a vytvořit pohybovou se-

stavu pozná chybně a správně prováděné 

činnosti,  

• umí analyzovat a zhodnotit kvalitu pohy-

bové činnosti a tělesné zdatnosti 

- 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 jed-

nonož, 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 tech-

nologie 
 

5.7 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích 
5.7.1 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 
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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 edito-

rem 

• 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 pra-

covat s prostředky informačních a komunikačních technologií, efektivně je používat v jiných 

předmětech, v budoucí praxi i v soukromém životě. Základní formou výuky je práce s počíta-

čem 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 zna-

losti 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 prolí-

náním. 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 sa-

mostatných 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 
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• 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 pracov-

ním týmu.  

• S ostatními členy skupiny spolupracuje efektivně při řešení problémů.  

 

Občanské kompetence  

• 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 verbálně 

prezentovat.  

Téma Informační a komunikační technologie je vlastní náplní předmětu. 

 

Počet vyučovacích hodin za týden  

1. ročník  2. ročník  3. ročník  

1  1 1 

Povinný  Povinný  Povinný  

1. ročník 

Práce s počítačem  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• používá počítač a jeho periferie (obsluhuje 

je, detekuje chyby, vyměňuje spotřební 

materiál) 

- seznámení s výukou ICT na odborných 

učebnách, provozní řád učeben 

- bezpečnost práce a ergonomie 

- historie VT, generace počítačů, rozdělení 

a oblasti využití počítačů 
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• aplikuje výše uvedené – zejména aktivně 

využívá prostředky zabezpečení dat před 

zneužitím a ochrany dat před zničením  

• je si vědom možností a výhod, ale i rizik 

(zabezpečení dat před zneužitím, ochrana 

dat před zničením, porušování autorských 

práv) a omezení (zejména technických 

a technologických) spojených s používá-

ním výpočetní techniky 

- základní pojmy ICT, informace, data 

- ochrana dat před zničením – archivace 

dat,  

- antivirová ochrana 

- autorská práva, 

- komprimace a dekomprimace dat 

komentář 

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

 
 

Hardware, software  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• používá počítač a jeho periferie (obsluhuje 

je, detekuje chyby, vyměňuje spotřební 

materiál) 

• používá běžné základní a aplikační progra-

mové vybavení 

 

 

- hardware počítače: základní sestava, 

- popis funkce  

- principy činnosti počítače a jeho perifer-

ních zařízení 

- hardwarové firmy 

- software - základní a aplikační progra-

mové vybavení 

komentář 

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

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 (vyhle-

dávání, kopírování, přesun, mazání), odli-

šuje a rozpoznává základní typy souborů 

a pracuje s nimi 

• využívá nápovědy a manuálu pro práci 

se základním a aplikačním programovým 

vybavením i běžným hardware 

- operační systémy, rozdělení, porovnání 

- softwarové firmy, OEM software 

- aktualizace OS, verze programu 

- pracovní plocha WIN, hlavní panel, na-

bídka start 

- popis a práce s oknem, možnosti zobra-

zení 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 
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- položky ovládacích panelů – datum a čas  

- nastavení myši a klávesnice, možnosti 

- 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 

 
 

Internet  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• chápe specifika práce v síti (včetně rizik), 

využívá jejích možností a pracuje s jejími 

prostředky 

• je si vědom možností a výhod, ale i rizik 

(zabezpečení dat před zneužitím, ochrana 

dat před zničením, porušování autorských 

práv) a omezení (zejména technických 

a technologických) spojených s používá-

ním výpočetní techniky 

• samostatně komunikuje elektronickou poš-

tou, ovládá i zaslání přílohy, či na-opak její 

přijetí a následné otevření 

• využívá další funkce poštovního klienta 

(organizování, plánování…) 

• volí vhodné informační zdroje k vyhledá-

vání požadovaných informací a odpovída-

jící techniky (metody, způsoby) k jejich 

získávání 

• získává a využívá informace z otevřených 

zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě In-

ternet, ovládá jejich vyhledávání 

• orientuje se v získaných informacích, třídí 

je, analyzuje, vyhodnocuje, provádí jejich 

výběr a dále je zpracovává 

• uvědomuje si nutnost posouzení validity 

informačních zdrojů a použití in-formací 

relevantních pro potřeby řešení konkrét-

ního problému 

• zaznamenává a uchovává textové, grafické 

i numerické informace způsobem umožňu-

jícím jejich rychlé vyhledání a využití pře-

sahy 

- historie Internetu, připojení k Internetu 

- prohlížeče, protokoly, domény 

- elektronická pošta 

- práce s informacemi, informační 

- zdroje, vyhledávání na Internetu 

- komunikace – chat, internetová telefo-

nie, 

- videokonference, FTP 

komentář 

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

v demokratické společnosti 
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Textový editor 

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• vytváří, upravuje a uchovává strukturo-

vané textové dokumenty 

• používá běžné základní a aplikační progra-

mové vybavení 

• využívá nápovědy a manuálu pro práci se 

základním a aplikačním programovým vy-

bavením i běžným hardware 

• zaznamenává a uchovává textové grafické 

i numerické informace způsobem umožňu-

jícím jejich rychlé vyhledání a využití 
 

- základní prostředí textového editoru – 

popis 

- struktura a nastavení dokumentu, záhlaví 

a zápatí, tisková příprava,  

- ukládání a otevření dokumentu 

- funkce kurzoru a pohyb v dokumentu, 

pravítka, tabulátory 

- základní postupy vytváření textu 

- výběr, přesun a kopie textu v dokumentu 

a mezi dokumenty 

- formát textu, formát odstavce, styly 

- formátování do sloupců 

- funkce kontroly pravopisu, dělení slov, 

- vyhledávání slov 

- odrážky a číslování 

- práce s objekty v dokumentu – obrázek, 

- Wordart, textové pole, editor rovnic 

- tabulky – tvorba a editace 

 

 

2. ročník 

Práce s počítačem 

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• využívá nápovědy a manuálu pro práci se 

základním a aplikačním programovým 

vybavením i běžným hardware 

• zaznamenává a uchovává textové, grafické 

i numerické informace způsobem umožňu-

jícím jejich rychlé vyhledání a využití 

• správně interpretuje získané informace 

a výsledky jejich zpracování následně pre-

zentuje vhodným způsobem s ohledem na 

jejich další uživatele 

• používá běžné základní a aplikační progra-

mové vybavení 

- hardware, software 

- základní a aplikační programové vyba-

vení 

- data, soubor, složka, souborový manažer 

- komprese dat 

- prostředky zabezpečení dat před zneuži-

tím 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 
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Textový editor 

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• zaznamenává a uchovává textové, gra-

fické i numerické informace způsobem 

umožňujícím jejich rychlé vyhledání a vy-

užití 

• má vytvořeny předpoklady učit se po-uží-

vat nové aplikace, zejména za po-moci ma-

nuálu a nápovědy, uvědomuje si analogie 

ve funkcích a ve způsobu ovládání různých 

aplikací 

• vytváří, upravuje a uchovává strukturo-

vané textové dokumenty 

- opakování, rozšíření dovedností 

- tvorba šablon 

- hromadná korespondence 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a svět práce 

 
 

Algoritmizace 

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• využívá nápovědy a manuálu pro práci se 

základním a aplikačním programovým vy-

bavením i běžným hardware 

• v oborech s vyššími nároky na vy-užívání 

aplikací výpočetní techniky ovládá prin-

cipy algoritmizace úloh a je sestavuje algo-

ritmy řešení konkrétních úloh (dekompo-

zice úlohy na jednotlivé elementárnější 

činnosti za použití přiměřené míry abs-

trakce) 

• získává a využívá informace z otevřených 

zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě In-

ternet, ovládá jejich vyhledávání 

• orientuje se v získaných informacích, třídí 

je, analyzuje, vyhodnocuje, provádí jejich 

výběr a dále je zpracovává 

• rozumí běžným i odborným graficky ztvár-

něným informacím (schémata, grafy 

apod.) 

- základní pojmy, programovací jazyky 

- vývojové diagramy 

- typy jazykových konstrukcí programo-

vání – sekvence, podmínky, cykly 

- základy programování, 

- základní příkazy 

komentář 

pokrytí průřezových témat : Člověk a svět práce 

 
 

Počítačové sítě 

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  
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• chápe specifika práce v síti (včetně ri-

zik),využívá jejích možností a pracuje s je-

jími prostředky 

• volí vhodné informační zdroje k vyhledá-

vání požadovaných informací a odpovída-

jící techniky (metody, způsoby) k jejich 

získávání 

• je si vědom možností a výhod, ale i rizik 

(zabezpečení dat před zneužitím, ochrana 

dat před zničením, porušování autorských 

práv) a omezení (zejména technických 

a technologických) spojných s používáním 

výpočetní techniky 

- počítačová síť, server, pracovní stanice 

- připojení k síti, topologie, architektura 

- specifika práce v síti, sdílení dokumentů  

a prostředků 

- přenosová média (kabeláž …) 

- IP protokol ver. 4 

- prvky počítačových sítí – síťová karta, 

hub, switch, router 

- síťové operační systémy, přístupová 

práva, 

- sdílení dat, síťová nastavení ve Windows  

komentář 

pokrytí průřezových témat: Informační a komunikační technologie 

 
 

Internet 

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• samostatně komunikuje elektronickou poš-

tou, ovládá i zaslání přílohy, či naopak její 

přijetí a následné otevření 

• využívá další funkce poštovního klienta 

(organizování, plánování…) 

• ovládá další běžné prostředky online a off-

line komunikace a výměny dat 

• volí vhodné informační zdroje k vyhledá-

vání požadovaných informací a odpovída-

jící techniky (metody, způsoby) k jejich 

získávání 

• získává a využívá informace z otevřených 

zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě In-

ternet, ovládá jejich vyhledávání 

• 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 způsobem umožňu-

jícím jejich rychlé vyhledání a využití 

• uvědomuje si nutnost posouzení validity 

informačních zdrojů a použití informací 

relevantních pro potřeby řešení konkrét-

ního problému 

• správně interpretuje získané informace 

a výsledky jejich zpracování následně pre-

zentuje vhodným způsobem s ohledem na 

jejich další uživatele 

- práce s informacemi, informační zdroje, 

vyhledávání na Internetu 

- komunikace – chat, internetová telefo-

nie, 

- videokonference, FTP 
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• zná hlavní typy grafických formátů, na zá-

kladní úrovni grafiku tvoří a upravuje 

• vytváří, upravuje a uchovává strukturo-

vané textové dokumenty 

• je si vědom možností a výhod, ale i rizik 

(zabezpečení dat před zneužitím, ochrana 

dat před zničením, porušování autorských 

práv) a omezení (zejména technických 

a technologických) spojených s používá-

ním výpočetní techniky přesahy 

komentář 

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

 
 

Tabulkový procesor 

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• zaznamenává a uchovává textové, grafické 

i numerické informace způsobem umožňu-

jícím jejich rychlé vyhledání a využití 

• pracuje s dalšími aplikacemi používanými 

v příslušné profesní oblasti 

• ovládá běžné práce s tabulkovým proceso-

rem a databází (editace, vyhledávání, fil-

trování, třídění, matematické operace, zá-

kladní funkce, tvorba jednoduchého grafu, 

příprava pro tisk, tisk) 

• používá běžné základní a aplikační progra-

mové vybavení 

- základní prostředí - sešit, list, buňka, ad-

resa 

- 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  

 
 

3. ročník 

Tabulkový procesor 

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• orientuje se v běžném systému – chápe   

strukturu dat a možnosti jejich uložení,   ro-

zumí a orientuje se v systému adresářů, 

ovládá základní práce se soubory (vyhle-

dávání, kopírování, přesun, mazání) 

• odlišuje a rozpoznává základní typy sou-

borů a pracuje s nimi 

- opakování, rozšíření dovedností 

- grafy – tvorba a editace, přenos do ji-

ných aplikací 

- databázové funkce – filtrování dat, 

- seřazování dat 
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• využívá nápovědy a manuálu pro práci se 

základním a aplikačním programovým vy-

bavením i běžným hardware 

• vybírá a používá vhodné programové vy-

bavení pro řešení běžných konkrétních 

úkolů 

• ovládá běžné práce s tabulkovým proceso-

rem a databází (editace, vyhledávání, fil-

trování, třídění, matematické operace, zá-

kladní funkce, tvorba jednoduchého grafu, 

příprava pro tisk, tisk) 

• používá běžné základní a aplikační progra-

mové vybavení 

• rozumí běžným i odborným graficky ztvár-

něným informacím (schémata, grafy 

apod.) 

Internet 

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• chápe specifika práce v síti (včetně rizik), 

využívá jejích možností a pracuje s jejími 

prostředky 

• ovládá další běžné prostředky online 

a offline komunikace a výměny dat 

• získává a využívá informace z otevřených 

zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě In-

ternet, ovládá jejich vyhledávání 

- práce s informacemi, informační zdroje, 

- vyhledávání na Internetu 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a svět práce 

 
 

Počítačová grafika 

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• má vytvořeny předpoklady učit se po-uží-

vat nové aplikace, zejména za pomoci ma-

nuálu a nápovědy, uvědomuje si analogie 

ve funkcích a ve způsobu ovládání různých 

aplikací 

• využívá nápovědy a manuálu pro práci se 

základním a aplikačním programovým vy-

bavením i běžným hardware 

• zná hlavní typy grafických formátů, na zá-

kladní úrovni grafiku tvoří a upravuje 

- software pro práci s grafikou 

- základní pojmy rastrové a vektorové gra-

fiky 

- rozlišení, barevná hloubka, barevné mo-

dely 

- RGB a CMYK, souborové formáty 

- obrázek v rastrovém programu  

- Malování - kreslicí nástroje, editační ná-

stroje, funkce a vlastnosti programu  

- obrázek ve vektorovém programu  

-  nástroje pro tvorbu a editaci 

- vektorových objektů, funkce a vlastnosti  

programu  
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- křivky, geometrické tvary, 

- text, tabulky, úpravy objektů 

- obecná pravidla barevné kompozice 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a svět práce 

 
 

Další aplikační programy 

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• vybírá a používá vhodné programové vy-

bavení pro řešení běžných konkrétních 

úkolů 

• pracuje s dalšími aplikacemi používanými 

v příslušné profesní oblasti 

• využívá nápovědy a manuálu pro práci 

se základním a aplikačním programovým 

vybavením i běžným hardware 

• vybírá a používá vhodné programové vy-

bavení pro řešení běžných konkrétních 

úkolů 

• používá běžné základní a aplikační progra-

mové vybavení 

• správně interpretuje získané informace 

a výsledky jejich zpracování následně pre-

zentuje vhodným způsobem s ohledem na 

jejich další uživatele 

• rozumí běžným i odborným graficky ztvár-

něným informacím (schémata, grafy 

apod.) 

- prezentace - principy a nástroje, 

- nástroje pro tvorbu prezentace, příprava 

podkladů pro prezentaci, 

-  vkládání objektů do  prezentace,  

- formátování snímků, animace 

- databáze - základní pojmy a principy, 

- struktura databáze, její modifikace, zá-

znam, 

- tabulky a jejich tvorba, práce s tabulkou, 

- relace, formuláře a sestavy, použití re-

lací, 

- vyhledávací dotazy, filtrování dat,  pro-

pojování dat s dalšími aplikacemi 

- odborné aplikační programy 

komentář 

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

 
 

 

5.8 Ekonomické vzdělávání 
5.8.1 Ekonomika 

1. Pojetí vyučovacího předmětu Ekonomika  

A) Obecný cíl předmětu 

Cílem vzdělávací oblasti Ekonomické vzdělávání je vybavit žáky základními znalostmi pro 

ekonomické chování jak v profesním, tak osobním životě. 
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B) Charakteristika učiva 

Obsahový okruh je provázán na vlastní odbornost a zaměření oboru přímo ve výuce. Výsled-

kem vzdělávání jsou znalosti teoretické, ale hlavně praktické dovednosti žáků. Obsahový okruh 

je v souladu se Standardem finanční gramotnosti v poslední schválené verze.. 

C) Pojetí výuky 

Žáci jsou připravováni na možnost samostatného podnikání v oboru. Získají poznatky o mož-

nostech 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 do-

mácích 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 infor-

mace, 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 

• 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 mluve-

ných 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 
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• 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 veřej-

ném zájmu 

 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 

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

muje si význam celoživotního učení a je připraven přizpůsobovat se měnícím se pra-

covním podmínkám 

 

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 Inter-

net 

• 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 

• 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 

Standard finanční gramotnosti je dále naplňován ve společenskovědním vzdělávání a částečně 

i v matematickém vzdělávání. 

Obsahový okruh je propojen také s průřezovým tématem Člověk a svět práce. 
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Počet vyučovacích hodin za týden  

1. ročník  2. ročník  3. ročník  

0  0 2 

  Povinný  

 

3. ročník 

Podnikání  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• rozlišuje různé formy podnikání a vysvětlí 

jejich hlavní znaky; 

• vytvoří jednoduchý podnikatelský záměr 

a zakladatelský rozpočet; 

• na příkladu vysvětlí základní povinnosti 

podnikatele vůči státu; 

• stanoví cenu jako součet nákladů, zisku 

a DPH a vysvětlí, jak se cena liší podle zá-

kazníků, místa a období; 

• rozliší jednotlivé druhy nákladů a výnosů; 

• vypočítá výsledek hospodaření; 

• vypočítá čistou mzdu; 

• vysvětlí zásady daňové evidence; 

1 Podnikání 

- podnikání podle živnostenského zákona 

a zákona o obchodních korporacích 

- podnikatelský záměr 

- zakladatelský rozpočet 

- povinnosti podnikatele 

- trh, tržní subjekty, nabídka, poptávka, 

- zboží, cena 

- náklady, výnosy, zisk/ztráta 

- mzda časová a úkolová a jejich výpočet 

- zásady daňové evidence 

komentář 

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

 
 

Finanční vzdělávání  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• orientuje se v platebním styku a smění 

• peníze podle kurzovního lístku; 

• vysvětlí, co jsou kreditní a debetní karty 

• a jejich klady a zápory; 

• vysvětlí způsoby stanovení úrokových 

• sazeb a rozdíl mezi úrokovou sazbou 

a RPSN a vyhledá aktuální výši úrokových 

sazeb na trhu; 

• orientuje se v produktech pojišťovacího 

trhu a vybere nejvýhodnější pojistný pro-

dukt s ohledem na své potřeby; 

•  vysvětlí podstatu inflace a její důsledky na 

finanční situaci obyvatel a na příkladu 

ukáže, jak se bránit jejím nepříznivým dů-

sledkům; 

2: Finanční vzdělávání 

- peníze, hotovostní a bezhotovostní pla-

tební 

- styk; 

- úroková míra, RPSN; 

- pojištění, pojistné produkty; 

- inflace 

- úvěrové produkty 
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• charakterizuje jednotlivé druhy úvěrů a je-

jich zajištění; 

komentář 

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

Daně  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• - vysvětlí úlohu státního rozpočtu v ná-

rodním hospodářství; 

• charakterizuje jednotlivé daně a vysvětlí 

jejich význam pro stát; 

• provede jednoduchý výpočet daní; 

• vyhotoví daňové přiznání k dani z příjmu 

fyzických osob; 

• provede jednoduchý výpočet zdravotního 

a sociálního pojištění; 

• - vyhotoví a zkontroluje daňový doklad. 

3 Daně 

- státní rozpočet 

- daně a daňová soustava 

- výpočet daní 

- přiznání k dani 

- zdravotní pojištění 

-  sociální pojištění 

- daňové a účetní doklady 

komentář 

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

 

5.9 Odborné vzdělávání 

Pojetí vyučovacích předmětů 

 

a) Obecné cíle vyučovacích předmětů 
 

Odborné vyučovací předměty jsou nosné teoretické předměty, kterými se realizuje odborná 

profilace žáků v profesním zaměření. Předměty májí úzkou souvislost s odborným výcvikem 

a jeho zvládnutí vytváří nezbytný předpoklad pro požadovanou orientaci absolventa v oboru 

chladicí a klimatizační techniky. 

 

b) Charakteristika učiva 
 

Výuka předmětů navazuje na učivo fyziky, chemie, biologie a ekologie a vzájemně doplňuje 

znalosti žáků získané v odborných předmětech. V průběhu výuky se zachovává úzká vzájemná 

souvislost vyučovacích předmětů s odborným výcvikem, se kterým se po celou dobu studia 

vzájemně doplňuje. Těžiště předmětů je ve vytváření jednoty teorie a současné praxe v oboru.  

 

c) Směřování výuky v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

 Výuka předmětů směřuje k tomu, aby žáci: 

- měli odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a uvědomovali si význam nutnosti ce-

loživotního učení, 
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- měli pozitivní vztah ke vzdělávání a byli připraven přizpůsobit se měnícím pracovním pod-

mínkám, sledovali technický pokrok a přenášeli jeho výsledky do praxe,-měli reálnou představu 

o kvalitě své práce, pracovali svědomitě a pečlivě, snažili se dosahovat co nejlepších výsledků, 

- odpovědně plnili svěřené úkoly, vnímali kvalitu práce jako významný nástroj konkurence-

schopnosti a dobrého jména firmy, 

- přispívali k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a uplatňovali bezpředsudkový přístup 

ke spolupracovníkům i zákazníkům, 

- vhodně komunikovali s potenciálními zaměstnavateli, jednali v souladu s etickými normami 

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

- měli odpovědný vztah ke svému zdraví i zdraví ostatních, pečovali o svůj fyzický a duševní 

rozvoj, byli si vědom důsledku nezdravého životního stylu a závislosti, 

- uvědomovali si nutnost dbát na bezpečnost a ochranu zdraví při prováděné práci, hygienu 

práce a dodržování předepsaných technologických postupů, 

- uznávali význam ochrany a zlepšování životního prostředí pro člověka, uvažovali a jednali 

ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje,  

- pracovali hospodárně a nakládal s materiály, energiemi, chladivy, mazivy, odpady, vodou 

a jinými látkami s ohledem na životní prostředí. 

  

d) Strategie výuky (pojetí výuky) 

Učivo předmětů je rozloženo do všech tří ročníků vzdělávacího programu, zajišťuje odbornou 

profilaci žáků a při jeho výuce je kladen důraz na logické porozumění probíraných témat. Jed-

notlivé kapitoly na sebe navazují tak, aby žák měl ucelený přehled z hlediska znalosti principu 

a funkce jednotlivých systémů chladicích zařízení, vlastností a využití chladiva látek používa-

ných v chladicí technice, základních způsobů řízení a automatického ovládání.  

Vhodným doplňkem výuky jsou odborné exkurze, které více přibližují žákům reálné podmínky 

současné praxe. Záměrem předmětu je aktivizovat žáky v průběhu výuky, motivovat je v sou-

ladu s charakterem probíraného učiva a do výuky aktuálně zařazovat nejnovějších poznatky 

vědy, techniky a technologií ve zvoleném oboru.  

 

e) Hodnocení výsledků žáků 

Hodnocení výsledků žáků je v souladu s Pravidly hodnocení vzdělávání žáků. 

5.9.1 Elektrotechnika 

Cílem obsahového okruhu je vysvětlit především základní vztahy v elektrotechnice a vytvořit 

teoretické předpoklady pro řešení problémů elektrotechnické praxe. Obsahový okruh poskytuje 

elementární znalosti fyzikálních principů elektrotechniky a tvoří základ odborného vzdělávání 

v oboru. Žáci jsou připravováni k tomu, aby nalézali teoretická a odpovídající praktická řešení 

odborných problémů. 

Obsahový okruh vytváří u žáků fyzikálně správné a jasné představy o základních zákonech 

a vztazích v elektrotechnice. Žáci formulují a odvozují souvislosti pomocí matematického vy-

jadřování fyzikálních zákonů a rovněž v nezbytně nutném rozsahu a na přiměřené úrovni dokáží 

vlastními slovy tyto vztahy popsat. Současně se žáci seznamují s různými druhy materiálů po-

užívaných v elektrotechnice, s jejich vlastnostmi, se způsoby používání elektrotechnických 
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prvků, součástek a obvodů. Žáci si postupně osvojují základní pojmy, schematické značky ob-

vodových prvků a schematická znázornění obvodových vztahů. 

Těžiště učiva spočívá ve zvládnutí fyzikálních principů a zákonů v oblasti stejnosměrného 

proudu, elektrostatiky, elektromagnetismu a střídavého proudu. 

 

Počet vyučovacích hodin za týden  

1. ročník  2. ročník  3. ročník  

3 2 0 

Povinný  Povinný   

 

1. ročník 

 

Základní pojmy a fyzikální principy                                                                        

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• definuje základní pojmy v elektrotechnice 

a dokáže je správně užívat; 

• interpretuje vlastními slovy souvislosti 

mezi jednotlivými prvky a charakteristic-

kými veličin 

- elektrický stav tělesa, elektronová teorie 

- elektrické pole 

- elektrický potenciál, elektrické napětí, 

- elektrický proud 

- jednotky a jejich rozměr 

- zdroje elektrické energie 

komentář 

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

komunikační technologie, Občan v demokratické společnosti 
 

 

Stejnosměrný proud                                                                        

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• provádí technické výpočty elektrických 

• obvodů s užitím elektrotechnických tabu-

lek a norem; 

• rozlišuje základní obvodové prvky, 

• uvede jejich charakteristiky a popisuje čin-

nost funkčních částí v  

• elektrotechnických (elektronických) zapo-

jeních; 

• orientuje se ve schématech zapojení elek-

trotechnických obvodů; 

- základní pojmy a veličiny 

- základní obvodové prvky 

- Ohmův zákon 

- Kirchhoffovy zákony 

- zdroje stejnosměrného napětí a proudu 

- metody řešení elektrických obvodů 

komentář 

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

komunikační technologie, Občan v demokratické společnosti 
 

 

Elektrochemie                                                                        
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Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• specifikuje podstatu dějů, při nichž elek-

trická energie způsobuje chemické pře-

měny, nebo dějů, při nichž se chemickými 

reakcemi uvolňuje elektrická energie; 

• - využívá poznatky z elektrochemie a údaje 

z firemních katalogů při práci s elektroche-

mickými zdroji a jejich periodické údržbě; 

- elektrolýza 

- elektrochemické zdroje elektrického 

proudu 

komentář 

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

komunikační technologie, Občan v demokratické společnosti 
 

 

Elektrostatické pole                                                                        

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• vypočítá výslednou kapacitu v obvodech 

s paralelním a sériovým zapojením kon-

denzátorů; 

• řeší elektrické obvody s kondenzátory 

a stanoví jejich charakteristické parametry; 

- vznik a veličiny elektrostatického pole 

- kapacita, kondenzátory, spojování kon-

denzátorů 

- energie elektrostatického pole 

- elektrostatické pole, elektrická pevnost 

dielektrika 

komentář 

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

komunikační technologie, Občan v demokratické společnosti 
 

 

Magnetické pole                                                                        

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• objasní podstatu elektromagnetických 

dějů; 

• řeší magnetické obvody pomocí matema-

tického vyjadřování fyzikálních zákonů; 

- magnetické vlastnosti látek 

- magnetické pole vodiče 

- magnetické obvody 

- silové účinky, 

-  energie magnetického pole 

komentář 

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

komunikační technologie, Občan v demokratické společnosti 
 

 
 

2. ročník 

 

Elektromagnetická indukce                                                                        

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  
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• specifikuje podstatu a význam elektromag-

netické indukce pro konstrukci a užití elek-

trických strojů a přístrojů; 

• vypočte základní technické parametry 

elektromagnetické soustavy (cívka, trans-

formátor, vzduchová mezera točivého 

stroje) s užitím elektrotechnických tabulek 

a norem; 

- indukční zákon, Lencovo pravidlo 

- indukčnost cívky, vzájemná indukčnost, 

- činitel vazby 

- spojování cívek 

- vířivé proudy, účinky, ztráty v železe 

komentář 

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

komunikační technologie, Občan v demokratické společnosti 
 

 

Střídavý proud                                                                        

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• řeší v oblasti střídavého proudu běžné 

elektrické obvody s aktivními a pasivními 

prvky; 

• sestrojí vektorový diagram obvodu s R, L 

a C prvky, a dokáže stanovit pro daný kmi-

točet impedanci obvodu; 

• řeší výpočtem výsledný proud v obvodu, 

jeho fázový posun a celkovou impedanci 

obvodu a její složky; 

• stanovuje činný, jalový a zdánlivý výkon 

známého elektrického obvodu; 

- základní pojmy, časový průběh sinuso-

vých veličin 

- efektivní a střední hodnota střídavých 

veličin, fázory 

- rezistor, kondenzátor a cívka v obvodu 

střídavého proudu, fázový posun 

- sérioparalelní obvody 

- činný, jalový a zdánlivý výkon střída-

vého proudu, účiník 

komentář 

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

komunikační technologie, Občan v demokratické společnosti 
 

 

 

Trojfázový proud                                                                        

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• řeší v oblasti střídavého proudu běžné 

elektrické obvody s aktivními a pasivními 

prvky; 

• sestrojí vektorový diagram obvodu s R, L 

a C prvky, a dokáže stanovit pro daný kmi-

točet impedanci obvodu; 

• řeší výpočtem výsledný proud v obvodu, 

jeho fázový posun a celkovou impedanci 

obvodu a její složky; 

- základní pojmy, časový průběh sinuso-

vých veličin 

- efektivní a střední hodnota střídavých 

veličin, fázory 

- rezistor, kondenzátor a cívka v obvodu 

střídavého proudu, fázový posun 

- sérioparalelní obvody 

- činný, jalový a zdánlivý výkon střída-

vého proudu, účiník 
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• stanovuje činný, jalový a zdánlivý výkon 

známého elektrického obvodu; 

komentář 

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

komunikační technologie, Občan v demokratické společnosti 
 

 

Automatizační technika                                                                        

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• konfiguruje základní automatizační kom-

ponenty 

- programovatelný logický automat 

komentář 

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

komunikační technologie, Občan v demokratické společnosti 
 

 

 

 

5.9.2 Elektrická měření 

Cílem obsahového okruhu je zvládnutí běžných měřicích metod užívaných při opravách 

a údržbě elektrických a elektronických zařízení a přístrojů. Obsahový okruh doplňuje a prohlu-

buje znalosti žáků z ostatních obsahových okruhů a vytváří ucelené specifické návyky odbor-

ného charakteru nezbytné pro profesní uplatnění. 

Žáci se seznamují s klasickými měřicími přístroji a měřicími systémy na bázi PC, umí je 

správně zapojovat a prakticky používat. Osvojují si běžné měřicí postupy užívané v elektro-

technické praxi, získávají zručnost a systematičnost při měření a testování elektronických sou-

částek a obvodů. Těžiště učiva spočívá v diagnostikování stavu elektrotechnického nebo elek-

tronického zařízení a jeho částí pomocí měření. 

 

Počet vyučovacích hodin za týden  

1. ročník  2. ročník  3. ročník  

0 1,5 1,5 

 Povinný  Povinný 

 

2. ročník 

 

Bezpečnost práce                                                                        

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

● poskytne první pomoc při úrazu na praco-

višti 

- bezpečnost práce 

- nežádoucí účinky elektrické energie  
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● uvede povinnosti pracovníka i zaměstnava-

tele v případě pracovního úrazu 

- první pomoc při úrazu el. proudem 

- fyziologické působení el. energie na živý 

organismus 

komentář 

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

 

Základní měření elektrických veličin                                                                        

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• měří elektrické veličiny a jejich změny na 

elektrotechnických prvcích (charakterizo-

vaných jako pasivní nebo aktivní dvojpóly 

a čtyřpóly); 

• ovládá metody měření běžně užívané v dí-

lenské nebo laboratorní praxi při diagnos-

tice elektrických obvodů, volí vhodnou 

měřicí metodu, sestavuje měřicí obvody; 

• odečítá a vyhodnocuje údaje z měřicích 

přístrojů, správně interpretuje naměřené 

výsledky; 

• určuje rozměr chyby měření v závislosti na 

způsobu měření; 

- napětí, proud, odpor, kapacita, indukč-

nost 

- kmitočet 

- elektrická práce a výkon, měření charak-

teristik elektrických strojů a přístrojů 

- charakteristiky a parametry běžných 

- elektronických obvodů a prvků 

komentář 

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

komunikační technologie, Občan v demokratické společnosti 
 

 

Rozdělení a princip činnosti měřicích pří-

strojů 
                                                                       

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• rozlišuje vlastnosti běžných druhů měři-

cích přístrojů; 

• volí k měřením odpovídající měřicí pří-

stroje v závislosti na metodě a charakteru 

měření; 

• ověřuje a kontroluje správnou činnost mě-

řicích přístrojů; 

• používá bočník a předřadník k měřicímu 

přístroji; 

- analogové měřicí přístroje 

- digitální měřicí přístroje 

- osciloskopy a měřicí generátory 

- měřicí systémy na bázi PC, dálkové mě-

ření elektrických a neelektrických veličin 

- měřicí převodníky (transformátory), 

- snímače neelektrických veličin 

komentář 

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

komunikační technologie, Občan v demokratické společnosti 
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3. ročník 

 

Bezpečnost práce                                                                        

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

● poskytne první pomoc při úrazu na pra-

covišti 

● uvede povinnosti pracovníka i zaměstna-

vatele v případě pracovního úrazu 

- bezpečnost práce 

- nežádoucí účinky elektrické energie  

- první pomoc při úrazu el. proudem 

- fyziologické působení el. energie na živý 

organismus 

komentář 

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

 

Zpracování naměřených hodnot                                                                        

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• měří funkční parametry digitálních inte-

grovaných obvodů v závislosti na realizo-

vaných logických funkcích; 

• kontroluje měřením správnou funkci ob-

vodů a zařízení v oblasti digitální a mikro-

procesorové techniky. 

- základní pojmy a metodické návody 

- vizualizace výsledků, přehledné zobra-

zení 

komentář 

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

komunikační technologie, Občan v demokratické společnosti 
 

 

5.9.3 Elektronika 

Obsahový okruh poskytuje žákům potřebné znalosti o elektronických součástkových prvcích 

a jejich běžných obvodových zapojeních, o konstrukci a výrobě elektronických přístrojů a za-

řízení užívaných v průmyslové elektronice, spotřební elektronice a přenosové technice. Žák se 

seznámí s běžnými přístroji a zařízeními z oblasti slaboproudé elektrotechniky, včetně elektro-

nických součástek, a to jak pro analogovou, tak i digitální technologii. Žák si osvojí způsoby 

vyhledávání závad elektronických zařízení a přístrojů, jejich opravy, údržbu a oživování, včetně 

přípravných činností. Při práci používá technické výkresy a schémata. 

Dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygienu práce a ustanovení o požární 

ochraně. Obsahový okruh navazuje na učivo okruhů elektrotechnika a elektrická měření a dále 

toto učivo rozvíjí. 

Počet vyučovacích hodin za týden  

1. ročník  2. ročník  3. ročník  

0 1 2 

 Povinný  Povinný 
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2. ročník 

 

Části elektronických zařízení a přístrojů                                                                        

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• rozlišuje běžné elektronické součástky, pa-

sivní prvky, aktivní prvky i integrované 

obvody a umí popsat jejich funkci a zá-

kladní pracovní charakteristiky, rozumí 

a uvede způsob jejich označování a má 

přehled o jejich typickém využití; 

• vyhledává a zjišťuje charakteristické údaje 

v katalozích elektronických součástek 

a elektrotechnických prvků; 

• popisuje s porozuměním činnost elektric-

kého funkčního celku nebo bloku znázor-

něného na schématu zapojení; 

- základní prvky elektronických obvodů 

a elektrotechnické součástky, včetně 

prvků užívaných ve frekvenčně závis-

lých elektronických obvodech, 

- polovodičové součástky a typická zapo-

jení pro různá frekvenční zařízení 

- integrované obvody, funkce některých 

typických obvodů 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí 
 

Základní části elektronických zařízení 

a přístrojů 
                                                                       

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• schematicky znázorňuje a vysvětluje 

funkci elektronických síťových zdrojů; 

• schematicky znázorňuje a vysvětluje 

funkci běžných elektronických zesilovačů; 

• znázorňuje schématický a vysvětluje 

funkci oscilátoru 

- síťové napáječe, usměrňovače a stabili-

zátory 

- elektronické zesilovače pro běžná frek-

venční pásma 

- oscilátory, směšovače, modulátory a de-

modulátory 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí 
 

 

3. ročník 

 

Základní části elektronických zařízení 

a přístrojů 
                                                                       

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• definuje běžně užívané způsoby vzniku 

a přenosu signálů a způsoby transformace 

signálů pomocí převodníků; 

• vysvětluje princip využití elektrických sig-

nálů v oblasti automatické regulace a auto-

matizace. 

- elektronické signály a způsoby úpravy 

signálů pro přenos a zpracování 

- snímače a převodníky signálů 

- koncová zařízení elektrických přístrojů 
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komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí 
 

 

Elektronická zařízení a přístroje 

v digitálních technologiích 
                                                                       

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• popíše základní logické obvody, jejich 

pravdivostní tabulky a dokáže popsat prin-

cip realizace logických operací v elektro-

nice; 

• popíše princip činnosti A/D a D/A převod-

níků 

• zapojuje elektronické logické obvody, 

včetně sekvenčních, realizuje samostatně 

jednoduché funkce pomocí hradel; 

• -specifikuje princip přenosu digitálních 

signálů, dokáže vysvětlit způsoby přenosu 

signálů po sběrnicích a způsoby adresace 

zařízení. 

- úvod do digitální elektroniky, číselné 

soustavy, kódy, realizace základních lo-

gických funkcí, multiplexory 

- kombinační a sekvenční logické funkce, 

klopné obvody, registry, čítače, paměti, 

mikroprocesory a podpůrné obvody 

- způsoby připojení na sběrnice, adresace, 

signál přerušení 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí 
 

 

5.9.4 Elektrické stroje a přístroje 

Obsahový okruh poskytuje žákům potřebné znalosti o konstrukci elektrotechnických zařízení 

užívaných pro různá zařízení, stroje a přístroje. Žák si osvojí dovednosti a návyky nezbytné pro 

výkon povolání elektromechanika se širokým odborným elektrotechnickým základem. 

Získá přehled o elektrotechnických zařízeních a rozumí funkčním principům při ovládání a ří-

zení činnosti běžných elektromechanických zařízení.  

Absolvent provádí montážní a servisní práce na elektromechanických a elektronických zaříze-

ních, včetně příslušných přípravných činností. Opravuje elektrická a kombinovaná elektrotech-

nická zařízení a mechanismy. Orientuje se v běžné servisní technické dokumentaci a používá 

technickou dokumentaci při výrobě, montážích, revizích a opravách zařízení. Dodržuje zásady 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygienu práce a ustanovení o požární ochraně. 

 

 

Počet vyučovacích hodin za týden  

1. ročník  2. ročník  3. ročník  

0 1 1 

 Povinný  Povinný 
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2. ročník 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, 

hygiena práce, požární prevence 
                                                                       

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• dodržuje ustanovení týkající se bezpeč-

nosti 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; 

• popíše příklady bezpečnostních rizik, 

event. nejčastější příčiny úrazů a jejich 

prevenci; 

• - je seznámen s principy první pomoci 

a používá je 

• poskytne první pomoc při úrazu na praco-

višti; 

• definuje povinnosti pracovníka i zaměst-

navatele v případě pracovního úrazu; 

- pracovněprávní problematika BOZP 

- bezpečnost technických zařízení 

- protipožární opatření, druhy hasicích pří-

strojů a jejich použití 

- první pomoc 

komentář 

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

 

 

Elektrické přístroje a zařízení                                                                        

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• vysvětlí a popíše konstrukci běžných elek-

trických strojů, přístrojů a zařízení; 

• rozlišuje vlastnosti elektrických přístrojů 

pro spínání, jištění, proudovou ochranu; 

- rozdělení elektrických přístrojů, základní 

pojmy a názvosloví 

- požadavky na vlastnosti zaručující bez-

pečnou a spolehlivou funkci 

- požadavky a parametry elektrických 

strojů (krytí, chlazení, izolace, tvary, 

značení svorek) 

- vlastnosti motorů stupně ochrany motorů 

- druhy provozu elektrických strojů 

komentář 

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

 

 

Elektrické stroje                                                                        

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• objasní rozdělení elektrických přístrojů, 

základní funkce 

- rozdělení elektrických přístrojů, základní 

pojmy a názvosloví 
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• orientuje se v požadavcích a parametrech 

elektrických přístrojů 

- požadavky na vlastnosti zaručující bez-

pečnou a spolehlivou funkci 

- spínací přístroje (rozdělení, funkční 

části, podmínky dobrého vodivého styku, 

vznik a zhášení oblouku) 

- elektrické přístroje nízkého napětí, spí-

nače nn, pojistky, jističe, chrániče 

- ochrany elektrických strojů 

- elektromagnety (rozdělení a použití), 

elektromagnetické stykače a relé 

- elektrické přístroje vn a vvn (rozdělení a 

použití), svodiče přepětí – bleskojistky 

- automatizační technika – fluidní tech-

nika, průmyslové roboty 

komentář 

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

 

Transformátory                                                                        

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• popíše konstrukci a vysvětlí princip čin-

nosti transformátoru 

• objasní režimy chodu transformátoru, 

účinnost transformátoru, vysvětlí význam 

a podmínky paralelního chodu, graficky 

znázorní  a objasní zapojení vinutí trojfá-

zových transformátorů 

• uvede možnosti řízení napětí transformá-

toru, orientuje se v provedení a použití spe-

ciálních transformátorů 

• zná principy elektrických zapojení elek-

trických strojů 

• má znalosti o konstrukci běžných elektric-

kých strojů, jejich zapojení a řízení 

- transformátory, význam a použití, popis 

transformátoru a princip činnosti, indu-

kované napětí a převod transformátoru 

- transformátor naprázdno, nakrátko a při 

zatížení, účinnost transformátoru 

- trojfázový transformátor, zapojení vinutí, 

paralelní chod a činnost, řízení napětí 

- zvláštní transformátory (autotransformá-

tory, měřicí, pecové a svařovací transfor-

mátory) převodní poměry napětí a 

proudu 

- malé transformátory 

komentář 

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

 

3. ročník 

 

Asynchronní stroje                                                                        

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• zná principy elektrických zapojení elek-

trických strojů 

- točivé elektrické stroje, princip, rozdě-

lení a provedení 

- význam asynchronních strojů, princip 

činnosti, vznik točivého magnetického 
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• vysvětlí princip činnosti asynchronního 

motoru, objasní jeho provedení, možnosti 

spouštění, řízení otáček a reverzaci chodu, 

graficky znázorní a objasní průběh mo-

mentové charakteristiky 

• objasní činnost jednofázových asynchron-

ních motorů, popíše jejich provedení, 

vlastnosti, spouštění a praktické použití, 

orientuje se v provedení a použití lineár-

ního motoru 

• má znalosti  o konstrukci běžných elektric-

kých strojů, jejich zapojení a řízení 

pole 

- synchronní a asynchronní otáčky, skluz 

- rozdělení asynchronních motorů, kon-

strukce, vlastnosti a použití 

- spouštění, řízení otáček, reverzace, mo-

mentové charakteristika 

- jednofázové asynchronní motory, kon-

strukce, vlastnosti, spouštění a použití 

- lineární asynchronní motor 

komentář 

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

 

Synchronní stroje                                                                        

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• zná principy elektrických zapojení elek-

trických strojů 

• vysvětlí princip činnosti synchronního mo-

toru, objasní jeho provedení, možnosti 

spouštění, řízení otáček a reverzaci chodu, 

graficky znázorní a objasní průběh mo-

mentové charakteristiky 

• má znalosti o konstrukci běžných elektric-

kých strojů, jejich zapojení a řízení 

- rozdělení, význam a konstrukce syn-

chronních strojů 

- princip činnosti synchronního stroje 

- alternátory (konstrukce turboalternátorů 

a hydroalternátorů, paralelní chod alter-

nátorů) 

- synchronní motory a jejich spouštění 

- synchronní kompenzátory 

- speciální synchronní stroje (krokový mo-

tor, selsyn) 

komentář 

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

 

Stejnosměrné stroje                                                                        

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• zná principy elektrických zapojení elek-

trických strojů 

• vysvětlí princip činnosti stejnosměrného 

motoru, objasní jeho provedení, možnosti 

spouštění, řízení otáček  

• má znalosti o konstrukci běžných elektric-

kých strojů, jejich zapojení a řízení 

 

- rozdělení, význam a konstrukce stejno-

směrných strojů 

- princip činnosti stejnosměrného motoru, 

točivý moment, otáčky kotvy 

- princip činnosti dynama, indukované na-

pětí ve vinutí kotvy 

- komutace, činnost komutátoru, reakce 

kotvy  

- dynama (rozdělení, charakteristiky, pou-

žití), řízení napětí 
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- motory (rozdělení, charakteristiky, pou-

žití), spouštění, řízení otáček 

- brzdění a reverzace motoru 

komentář 

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

 

Komutátorové motory                                                                        

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• zná principy elektrických zapojení elek-

trických strojů 

• vysvětlí princip činnosti komutátorového 

motoru, objasní jeho provedení, možnosti 

spouštění, řízení otáček 

• má znalosti o konstrukci běžných elektric-

kých strojů, jejich zapojení a řízení 

- význam a rozdělení komutátorových 

strojů na střídavý proud 

- jednofázové, význam, konstrukce a pou-

žití 

-  trojfázové napájené do statoru a do ro-

toru, vlastnosti a použití 

komentář 

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

 

5.9.5 Chladicí zařízení 

Vyučovací předmět Chladicí zařízení je nosným teoretickým předmětem, kterým se realizuje 

odborná profilace žáků v profesním zaměření. Předmět má úzkou souvislost s odborným vý-

cvikem a jeho zvládnutí vytváří nezbytný předpoklad pro požadovanou orientaci absolventa 

v oboru chladicí a klimatizační techniky. 

Cílem předmětu je poskytnout žákům ucelené znalosti, dovednosti a postoje ve třech obsaho-

vých oblastech předmětu. 

 Oblast chladicích systémů a klimatizace objasňuje vývoj ,fyzikální principy, funkce, použití, 

provedení, konstrukci jednotlivých částí, používané látky v chladicí technice, provedení řízení 

a automatického ovládání.  

Oblast technologií oprav poskytuje žákům odborné kompetence pro technologie montáží, 

údržbu a opravy chladicích zařízení a dále proměření kontroly a zkoušky, diagnostiku závad 

a odstraňování poruch jednotlivých částí a systémů uvedených zařízení. Seznamuje žáky s tech-

nickou dokumentací, důležitými normami a pracovními a provozními předpisy.  

Oblast chlazení a zmrazování seznamuje žáky s biologickými vlastnostmi potravin, s běžnými 

způsoby jejich konzervace pomoci chladicích zařízení a s provedením zařízení pro chlazení 

a zmrazování potravin. 

 

Výuka předmětu navazuje na učivo fyziky, chemie, biologie a ekologie a využívá znalosti žáků 

získané v odborných předmětech, zejména v technické dokumentaci, elektrických strojích a pří-

strojích, elektrickém měření a elektronice. V průběhu výuky se zachovává úzká vzájemná sou-

vislost vyučovacího předmětu s odborným výcvikem, se kterým se po celou dobu studia vzá-

jemně doplňuje. 
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Žáci se od prvního ročníku postupně seznamují se systémy a částmi chladicích zařízení tak, aby 

mohli získané poznatky uplatnit v praktické činnosti, při montáži, instalaci a opravách uvede-

ných zařízení. V průběhu celé výuky, při popisu jednotlivých částí a systémů chladicích zařízení 

je třeba zdůrazňovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, důležité 

normy a předpisy. 

 

Těžiště předmětu je ve vytváření jednoty teorie a současné praxe v oboru. Od druhého ročníku 

se žáci seznamují se zásadami technologií montáží a oprav jednotlivých částí a systémů běžně 

používaných chladicích zařízení tak, aby je dovedli uplatnit při praktické činnosti. Doplňujícím 

učivem předmětu třetího ročníku jsou technologie chlazení a zmrazování, volba optimální skla-

dovací doby a teploty s ohledem na kvalitu potravin i chladicí techniku. 

 

Počet vyučovacích hodin za týden  

1. ročník  2. ročník  3. ročník  

2 3 3 

Povinný Povinný  Povinný 

 

 

1. ročník 

 

Základní pojmy a fyzikální principy chla-

zení 
                                                                       

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

•  popíše vývoj chladicí techniky a objasní 

podstatu přirozeného a umělého chlazení, 

• uvede význam a využití chladicí techniky 

v různých odvětvích a objasní vlastními 

slovy pojem chladicí řetěz v potravinář-

ském průmyslu, 

• charakterizuje fyzikální pojmy - teplo, tep-

lota, teplotní stupnice, závislost teploty 

varu kapalin na tlaku, základní tepelné 

vlastnosti látek a interpretu je vlastními 

slovy způsoby sdílení tepla, 

• aplikuje fyzikální poznatky pro objasnění 

principu činnosti základních chladicích 

systémů - kompresorového, sorpčního 

a termoelektrického, dovede je schematicky 

zakreslit, popsat a objasnit oblasti jejich 

použití, 

• orientuje se v principech činnosti ostatních 

chladicích systémů a oblastech jejich pou-

žití, 

-  význam předmětu v oboru, vývoj chla-

dicích zařízení 

-  potravinářský průmysl, chladicí řetěz 

-  využití chladicí techniky v jiných odvět-

vích Teplo  

- tepelné vlastnosti látek. Fyzikální pod-

stata chlazení u jednotlivých systémů 

s tepelnou bilancí. 

-  kompresorový chladicí okruh, absorpční 

systém. 

- ostatní chladicí systémy 
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komentář 

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

 

Chladiva, oleje                                                                        

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• orientuje se v oblastech použití chladiv, 

dovolených materiálech pro chladiva, čis-

totě a skladování chladiv, 

• zná ekologické aspekty a hodnotící kritéria 

při posuzování chladiv a charakterizuje 

vlastnosti nových chladiv, dovede objasnit 

vliv chladiv na člověka a životní prostředí, 

• zdůvodní význam Montrealského proto-

kolu a jeho dodatků pro obor chladí a kli-

matizační techniky, má znalosti o poskyt-

nutí první pomoci při úrazech chladivem, 

• definuje pojem – nízko tuhnoucí olej 

a charakterizuje jeho funkce v chladivo-

vých kompresorech, vymezí obecné poža-

davky na nízko tuhnoucí oleje, 

• objasní rozdělení, vlastnosti a použitelnost 

nízko tuhnoucích olejů v chladicí technice, 

• uvede zásady pro volbu mazacího oleje 

a objasní požadavek kompatibility chla-

diva a oleje v chladicím zařízení, 

• orientuje se v požadavcích na čistotu olejů, 

jejich sušení a vhodném skladování, ob-

jasní zásady pro manipulaci s oleji a eko-

logické aspekty olejů, 

Rozdělení chladiv,  

- chemické složení, základní vlastnosti, 

použití 

- definice oleje, požadavky, složení pou-

žití olejů v návaznosti na chladivo 

- rozdělení chladiv a rozsah použití, dovo-

lené materiály 

- čistota a skladování chladiv 

- nová chladiva, ekologie, Montrealský 

protokol 

- vliv chladiv na lidský organismus, první 

pomoc při úrazech chladivem, BP 

 Oleje 

- požadavky, rozdělení, vlastnosti a pou-

žití olejů 

- zásady pro volbu oleje, čistota olejů - su-

šení, skladování a ekologie u olejů 

komentář 

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

 

 

Chladivové kompresory                                                                        

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• definuje pojmy – kompresor a čerpadlo, 

objasní význam kompresoru v chladicím 

zařízení, umí popsat konstrukci kompre-

soru a vysvětlit jeho činnost, 

• orientuje se v základních pojmech a para-

metrech kompresorů, dokáže zakreslit a 

- význam, druhy, podstata a použití chladi-

vových kompresorů 

- kompresory s vratným pohybem pístu - 

kompresory s rotačním pohybem pístu - 

turbokompresory 

- mechanismy pro změnu rotačního po-

hybu na vratný pohyb 
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objasnit p-V diagram objemového kom-

presoru, 

• rozpozná různé druhy kompresorů, zná 

jejich provedení, vlastnosti a oblasti  pou-

žití, uvede způsoby mazání kompresorů, 

objasní provedení ucpávkového, poloher-

metického  a hermetického kompresoru 

• dovede provést zjednodušený výpočet 

chladicího výkonu kompresoru a výpočet 

řemenového převodu, 

- způsoby mazání kompresorů 

- hřídelové ucpávky, ventilové ústrojí, her-

metické a polohermetické kompresory 

- zjištění výkonu, zjednodušený výpočet 

chladicího výkonu kompresoru 

- význam GO u chladicích zařízení, zá-

kladní pojmy (obsluha, údržba, oprava) 

- technologický postup dílenské GO uchla-

dicí jednotky 

- záběh, zkouška výkonu a zkouška těs-

nosti kompresoru 

- opravy elektromotorů, montáž chladicí 

jednotky do celku a zkouška její těsnosti 

- zkouška výkonu chladicí jednotky, povr-

chová úprava 

komentář 

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

Kondenzátory                                                                        

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• objasní význam kondenzátoru v chladicím 

zařízeni, vysvětlí mechanismus sdílení 

tepla v kondenzátoru, zdůvodní možné 

• vlivy na kvalitu sdílení tepla a výkon kon-

denzátoru, 

• orientuje se v rozdělení a konstrukcích 

kondenzátorů, zná zásady pro jejich umís-

tění, 

• dovede provést přibližný výpočet teplo-

směnné plochy kondenzátoru, 

•  má znalosti o běžných závadách konden-

zátorů, postupech jejich oprav, sušení, 

zkoušení těsnosti, skladování a zásadách 

jejich údržby, 

- základní pojmy, funkce, umístění, me-

chanismus sdílení tepla 

- kondenzátory chlazené vzduchem a vo-

dou 

- odpařovací kondenzátory, přibližný vý-

počet teplosměnné plochy kondenzátoru 

- závady a opravy kondenzátorů, sušení, 

těsnost a skladování 

 

komentář 

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

Výparníky                                                                        

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• objasní význam výparníku v chladicím za-

řízeni, vysvětlí mechanismus sdílení tepla 

- základní pojmy, funkce a umístění, me-

chanismus sdílení tepla 
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ve výparníku a zdůvodní možné vlivy na 

kvalitu sdílení tepla a výkon výparníku, 

• orientuje se v rozdělení a konstrukcích vý-

parníků, zná zásady pro jejich umístění, má 

znalosti o způsobech vychlazování, dokáže 

objasnit chlazení přímé a nepřímé 

• zná použití teplonosných kapalin a zása-

dách pro míchání solanek, objasní poža-

davky na solankové okruhy a vznik elek-

trochemické koroze, 

• dovede provést přibližný výpočet teplo-

směnná plochy, má znalosti o běžných zá-

vadách výparníků, postupech oprav, su-

šení, zkoušení těsnosti, skladování a zása-

dách jejich údržby, 

 

- způsoby vychlazování, rozdělení výpar-

níků - solanky, jejich druhy a využití, 

konstrukční zásady 

- přibližný výpočet teplosměnné plochy 

výparníku 

- závady a opravy výparníků, sušení, těs-

nost a jejich skladování 

 

komentář 

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

Řídící a automatické přístroje                                                                        

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• objasní význam expanzního ventilu v chla-

dicím zařízení, zná rozdělení expanzních 

ventilů,  jejich konstrukci, princip  čin-

nosti,  typické  vlastnosti a zapojení do ok-

ruhu, definuje pojem – přehřátí, dokáže vy-

světlit oblasti použití, 

• vysvětlí význam tlakových spínačů (preso-

statů) v chladicím zařízení, zná rozdělení 

presostatů, jejich konstrukci, princip  čin-

nosti,  typické vlastnosti a tlaková dife-

rence, dokáže vysvětlit oblasti použití, 

• vysvětlí význam teplotních spínačů (ter-

mostatů) v chladicím zařízení, zná rozdě-

lení termostatů, jejich konstrukci, princip  

činnosti, typické vlastnosti a zapojení do 

okruhu, definuje pojem – teplotní dife-

rence, dokáže vysvětlit oblasti použití, 

- ovládání chladicích zařízení, řízení a re-

gulace 

- expanzní ventily, druhy, funkce v ok-

ruhu, provedení a použití 

- tlakové spínače (presostaty), princip, 

funkce v okruhu a provedení 

- -teplotní spínače (termostaty),princip, 

funkce v okruhu a provedení 

- výměníky tepla odlučovače oleje, odlu-

čovače kapalného chladiva 

- filtry, filtrdehydrátory, dehydrační látky 

 



121 

 

 

 

 

 

2. ročník 

 

Spojovací armatury a potrubí                                                                        

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• objasní význam spojovacího potrubí 

v chladicí technice, zdůvodní požadavky 

kladené na potrubí a uvede jejich rozdělení 

podle materiálu a světlosti, 

• zná význam spojovacích armatur v chla-

dicí technice, objasní jejich rozdělení a po-

užití v oboru, charakterizuje používané zá-

vity armatur, 

• vysvětlí význam a princip činnosti ručních 

a elektromagnetických uzavíracích ventilů, 

popíše jejich rozdělení a zdůvodní typické 

použití v chladicí technice, 

- spojovací potrubí v chladicí technice 

- spojovací armatury v chladicí technice 

- ruční a elektromagnetické uzavírací ven-

tily 

-  pájení a lepení v oboru CHZ 

- žíhání Cu potrubí, spojování potrubí 

- ohýbání potrubí, závady a opravy potrubí 

a armatur, čištění, těsnost 

- zabrušování a zaškrabávání v oboru 

CHZ 

komentář 

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

 

 

Konstrukční požadavky na okruhy                                                                        

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• objasní význam vodních ventilů v chladi-

cím zařízení, zná rozdělení vodních ven-

tilů, jejich konstrukci, princip činnosti, ty-

pické vlastnosti a zapojení do okruhu, 

• vysvětlí význam odlučovače oleje a odlu-

čovače kapalného chladiva v chladicím za-

řízení, zná jejich konstrukci, princip čin-

nosti, typické vlastnosti a zapojení do ok-

ruhu, dokáže vysvětlit oblasti použití, 

• objasní význam filtru a filtrdehydrátoru 

v chladicím zařízení, zná jejich konstrukci, 

princip činnosti a zapojení do okruhu, má 

přehled o používaných dehydračních lát-

kách, definuje pojem – molekulové síto 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce 
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• zformuluje obecné požadavky na chladicí 

zařízení, 

• objasní požadavky na chladicí okruhy 

z pohledu servisní činnosti, 

• vysvětlí specifické požadavky na okruhy 

s ucpávkovým, hermetickým a poloherme-

tickým kompresorem, 

• provádí technické výpočty elektrických 

obvodů s užitím elektrotechnických tabu-

lek a norem 

- obecné požadavky na chladicí zařízení - 

požadavky pro servisní činnost 

- požadavky na okruh s ucpávkovým kom-

presorem (UK) 

- požadavky na okruhy s HK a PHK 

komentář 

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

 

 

Základní montážní práce                                                                        

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• definuje pojmy – pájení a lepení, uvede vý-

znam pájení a lepení v oboru, objasní tech-

nologické postupy při pájení a lepení, zdů-

vodní bezpečnostní aspekty při práci, 

• vysvětlí význam a postup žíhání měděného 

potrubí, zdůvodní bezpečnost při práci, 

• objasní zásady a praktické postupy pro 

ohýbání potrubí, vysvětlí technologické 

postupy při rozebíratelném a nerozebíra-

telném spojování potrubí, 

• chápe podstatu technologických postupů – 

zabrušování, zaškrabávání a vystružování, 

zná možnosti jejich typického použití 

v oboru, 

- pájení a lepení v oboru CHZ 

- žíhání Cu potrubí, spojování potrubí 

- ohýbání potrubí, závady a opravy potrubí 

a armatur, čištění, těsnost 

- zabrušování a zaškrabávání v oboru 

CHZ 

 

komentář 

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

 

Zkoušky těsnosti chladicích zařízení                                                                        

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• zdůvodní požadavek těsnosti chladicího 

zařízení a důsledky jeho netěsnosti, 

• orientuje se v aplikacích různých zkoušek 

těsnosti celistvých chladicích systémů a je-

jich částí, 

- význam těsnosti, důsledky netěsnosti 

chladicí 

- zkoušky těsnosti přetlakem, podtlakem 

(vakuem) 

- zkoušky těsnosti chladivem, detektory 

chladiv - vlastnosti, použití 

- zkoušky těsnosti za provozu, užití UV-
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• objasní postupy při zkouškách těsnosti 

a zdůvodní bezpečnost při práci, 

• zná vlastnosti detektorů chladiv a dokáže 

je prakticky používat, 

lampy 

- zkoušky těsnosti CHZ s čpavkem a ab-

sorpčních aparatur 

komentář 

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

 

 

 

Způsoby přeplňování chladiv                                                                        

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• objasní význam a druhy kovových tlako-

vých nádob pro chladiva a technické 

plyny, orientuje se v barevném značení 

těchto nádob, vysvětlí zásady pro manipu-

lování s ocelovými láhvemi, 

• má znalosti pro práci s chladivy i z pohledu 

bezpečnosti práce a vlivu na životní pro-

středí, dokáže poskytnout první pomoc při 

úrazech chladivem, 

• zná způsoby přeplňování chladiv, jejich 

praktické uplatnění a postupy provádění, 

orientuje se v základních bezpečnostních 

předpisech pro plnírny a chladicí zařízení, 

 

- kovové tlakové nádoby, manipulace 

s chladivy 

- způsoby přeplňování chladiv 

- zásady první pomoci a BP, pracovní ri-

ziko 

- vliv chladiv na životní prostředí, ekolo-

gický správná manipulace 

- bezpečnostní předpisy pro plnírny 

- bezpečnostní předpisy pro provoz chladi-

cích zařízení 

komentář 

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

Hermetická chladicí zařízení                                                                        

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• porovná konstrukci, vlastnosti a použití 

ucpávkových, polohermetických a herme-

tických kompresorů, vysvětlí provedení 

okruhu polohermetického a hermetického, 

• objasní princip činnosti, konstrukci a pou-

žití vestavných elektromotorů pro pohon 

kompresoru používaných v chladicí tech-

nice, 

• zdůvodní způsoby rozběhu jednofázových 

motorkompresorů podle použitého expanz-

ního orgánu (RSIR, CSIR, CSR), zná 

- porovnání vlastností ucpávkového kom-

presoru,  hermetického a polohermetic-

kého kompresoru (HK a PHK) 

- druhy HK, konstrukce, provozní poža-

davky vestavné elektrické motory, řada 

kompresorů RSD, požadavky na motory 

- rozběhové elementy(relé), druhy, prin-

cipy, použití 

- typy rozběhu jednofázových MK 

- jisticí elementy (ochrany), druhy, prin-

cipy, použití 

- okruhy polohermetické a hermetické 

- okruh s expanzní kapilárou (domácí 

chladničky a mrazničky) 
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3. ročník 

 

druhy, provedení, vlastnosti a použití roz-

běhových a ochranných elementů pro mo-

torkompresory, 

• nakreslí chladicí okruh s expanzní kapilá-

rou, vysvětlí jeho činnost s průběhy tlaků, 

orientuje se ve schématu dvou teplotního 

okruhu s expanzní kapilárou, 

• nakreslí elektrické schéma zapojení do-

mácí chladničky a objasní jeho činnost, 

orientuje se v elektrických schématech 

mrazničky se signalizací a kombinované 

chladničky s mrazničkou, dokáže objasnit 

jejich činnost, 

• zná význam, použití a zásady manipulace 

s vakuovací a plnicí soupravou, dokáže vy-

tvořit její funkční zapojení ze samostat-

ných dílů, objasní použití zařízení pro od-

sávání chladiva z chladicího zařízení, 

- dvou teplotní okruh s expanzní kapilárou 

- mrazničky, světelná signalizace 

- vakuovací a plnicí souprava 

- vnitřní čistota a těsnost hermetických  

okruhů 

komentář 

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

Montáže sestav chladicích zařízení, nové 

montáže chladicích zařízení 
                                                                       

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• vysvětlí zásady pro montáže nových chla-

dicích zařízení, orientuje se v projektové 

dokumentaci, 

• objasní zásady montáží chladicích jedno-

tek s hermetickým a polohermetickým 

kompresorem, 

• má znalosti v oblasti chladírenských sché-

mat různých chladicích zařízení a dokáže 

objasnit jejich činnost, 

• rozumí elektrotechnickým schématům jed-

nofázových a trojfázových chladicích zaří-

zení,  

• orientuje se v projektové dokumentaci 

- technologický postup montáže nového 

CHZ - volba místa pro kondenzační jed-

notku, výparník a kondenzátor, montáž 

pomocného zařízení, spádování potrubí 

- zvláštnosti montáží pro hermetické a po-

lohermetické kompresory 

- kreslení a orientace v chladírenských 

schématech 

- kreslení a orientace v elektrotechnických 

schématech CHZ 

- -projektová dokumentace pro montáž no-

vého CHZ se zabudovanou chl. jednot-

kou 

- projekt nového CHZ s kondenzační jed-

notkou ve strojovně 

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

Externí opravy chladicích zařízení                                                                        

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• má znalosti o používaném nářadí, přístro-

jích a dalším vybavení servisního mecha-

nika pro externí opravy chladicích zařízení 

(CHZ), 

• aplikuje získané znalosti a dovednosti o 

chladicích systémech při diagnostice závad 

chladicích zařízení, dokáže zvažovat mož-

nosti řešení závad a realizovat opravy op-

timálním způsobem pro daný případ, 

• objasní příčiny a důsledky jednotlivých zá-

vad chladicích zařízení, uvede projevy, 

zjištění a technologické postupy pro jejich 

odstranění, 

• navrhuje provádění oprav s ohledem na 

bezpečnost práce a ochranu životního pro-

středí, 

- nářadí, nástroje a vybavení servisního 

mechanika pro externí opravy 

- porovnání diagnostiky závad u UK, HK 

a PHK 

- nedostatek chladiva v zařízení, postupy 

retrofit a drop-in 

- přebytek chladiva v zařízení 

- nezkondenzovatelné plyny (vzduch) 

v zařízení 

- nedostatek a přebytek oleje v kompre-

soru - nedostatečný výkon kompresoru 

- špatná funkce termostatu 

- špatná funkce expanzního ventilu  

- špatná funkce tlakového spínače 

- netěsnost okruhu, netěsná hřídelová 

ucpávka 

- vlhkost v zařízení a mechanické nečis-

toty v okruhu 

- závady expanzní kapiláry 

- zadřený kompresor u HK a PHK  

- závitový zkrat u KH a PHK 

- zkrat na kostru (ztráta izolačního od-

poru), změření RIZ a RP 

- spálený elektromotor v HK a PHK 

- ostatní závady elektrického charakteru 

komentář 

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

Difuzní absorpční chladicí zařízení                                                                        

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• vysvětlí princip činnosti difuzního ab-

sorpčního chladicího systému, objasní po-

jmy absorpce, difuze, využití parciálních 

tlaků a spojitých nádob u absorpční apara-

tury, 

• objasní provedení a použití elektrického 

a plynového vyhřívání varníku včetně po-

žadované bezpečnosti při provozu 

- základní pojmy, vývoj a současný stav 

- princip parciálních tlaků a oběhy médií 

v absorpční aparatuře 

- princip činnosti absorpční aparatury 

- regulace chladicího výkonu, požadavky 

na absorpční aparatury 

- elektrické vyhřívání varníku - plynové 

vyhřívání varníku 

- energetické porovnání absorpčního 

a kompresorového chladicího systému 
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• umí porovnat výhody, nevýhody a energe-

tickou  účinnost  absorpčního a kompreso-

rového systému chlazení 

komentář 

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

Závady a opravy absorpčních chladniček                                                                        

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• má znalosti o potřebném nářadí, přístrojích 

a dalším vybavení servisního mechanika 

pro opravy absorpčních chladniček, orien-

tuje se v diagnostice běžných závad ab-

sorpční aparatury, 

• aplikuje získané znalosti a dovednosti při 

diagnostice závad a postupech jejich oprav 

na elektrické instalaci absorpční chlad-

ničky 

• objasní diagnostiku závad a postupy při je-

jich opravách na plynové instalaci ab-

sorpční chladničky, orientuje se v bezpeč-

nostních zásadách práce na uvedeném ply-

nospotřebiči, 

- nářadí a vybavení opraváře  

- únik náplně abs. aparatury 

- ucpání abs. aparatury, špatné spádování 

- závady na elektrické instalaci 

 

komentář 

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

Speciální chladicí okruhy                                                                        

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• orientuje se v principu činnosti a použití 

chladicího zařízení s dělenou kompresí 

(okruh s dvoustupňovou kompresí), chla-

dicího zařízení kaskádního – děleného (ok-

ruh s dvoustupňovou kaskádou) a chladi-

cího zařízení pracujícího se zeotropní 

směsí chladiv. 

• zná funkce a rozdělení klimatizačních za-

řízení, dokáže popsat jejich konstrukce, 

vlastnosti a oblasti použití, orientuje se 

v technických parametrech klimatizace, 

má znalosti o zásadách provádění údržby 

- možnosti použití jednostupňového CHZ 

- princip vícestupňové komprese 

- chladicí okruhy s dvoustupňovou kom-

presí - chladicí okruhy kaskádní (dělené) 

- chladicí okruhy se zeotropickou směsí 

chladiv 

- klimatizační technika - tepelná čerpadla 
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a rozumí její technické dokumentaci kli-

matizačních zařízení, 

• rozumí způsobům využití tepelných čerpa-

del, vysvětlí jejich konstrukci a princip 

činnosti, objasní využitelnost přírodních 

a jiných  zdrojů  tepla, orientuje se v tech-

nických parametrech tepelných čerpadel, 

komentář 

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

Biologické vlastnosti potravin                                                                        

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• vysvětlí význam a složení potravin a ob-

jasní pojem neudržené potraviny, 

• zdůvodní příčiny znehodnocování potravin 

a objasní základní způsoby konzervace po-

travin, 

- základní pojmy, vlastnosti potravin 

- neudržené potraviny, složení potravin 

- příčiny znehodnocování potravin 

- základní způsoby konzervace potravin 

komentář 

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

a komunikační technologie, Občan v demokratické společnosti 
 

Konzervace potravin pomoci chladicí tech-

niky 
                                                                       

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• zdůvodní hlavní zásady, které je třeba do-

držovat v chladicím řetězu – vliv teploty, 

vliv prostředí, vliv času a vliv manipulace, 

objasní základní rozdíly mezi chlazením 

a zmrazováním, 

• vysvětlí význam rychlosti pochodu 

u zchlazování a zmrazování, objasní pojem 

šokové zmrazování, 

• orientuje se v procesech sublimačního su-

šení a zahušťování vymrazováním, charak-

terizuje skladování a přepravu chlazených 

a zmrazených produktů, 

 

- chladicí řetěz, vlivy teploty, prostředí, 

času a manipulace 

- rychlost pochodu u chlazení a zmrazo-

vání - proces zmrazování a kvalita potra-

vin 

- sublimační sušení, zahušťování vymra-

zováním 

- skladování chlazených a zmrazených 

produktů 

- přeprava chlazených a zmrazených pro-

duktů 

komentář 

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

a komunikační technologie, Občan v demokratické společnosti 
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Stroje a zařízení pro chlazení a zmrazování                                                                        

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• má znalosti o zařízeních pro chlazení 

a zmrazování, vysvětlí pochody v rych-

lochladírnách, zchlazovacích  a zmrazova-

cích tunelech, 

• Objasní princip činnosti a využití vzducho-

vých zmrazovačů, fluidních zmrazovačů, 

kontaktních zmrazovačů, a zmrazovačů 

vroucí kapalinou 

- chladírny, mrazicí boxy, zchlazovací 

a zmrazovací tunely 

- vzduchové, fluidní a kontaktní zmrazo-

vače  

- imerzní zmrazovače a zmrazovače 

vroucí kapalinou 

komentář 

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

Tepelné izolace                                                                        

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• objasní vznik tepelných ztrát a uvede te-

pelné vlastnosti látek, orientuje se v zá-

kladních parametrech udávaných u tepel-

ných izolací, 

• zná obecné požadavky, význam a prak-

tické užití tepelných izolací v chladicí 

technice, vysvětlí vliv vlhkosti, nasáka-

vosti a parotěsné vrstvy na vlastnosti tepel-

ných izolantů, 

• má znalosti o rozdělení a vlastnostech te-

pelně izolačních materiálů a zásadách pro 

manipulaci s tepelnými izolacemi 

- tepelné vlastnosti látek, tepelné ztráty, 

užití izolací v oboru 

- materiály s malým součinitelem tepelné 

vodivostí 

- vliv teploty a vlhkosti (nasákavostí), izo-

lace potrubí 

- izolace korkové a vláknité - izolace re-

flexní a fóliové 

- izolace pěněné (lehčené plasty, polysty-

ren a polyuretan), ekologie 

- izolace vakuová 

komentář 

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

Elektrotechnické normy předpisy (rozšiřu-

jící učivo) 
                                                                       

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• má potřebné znalosti elektrotechnických 

norem a předpisů v rozsahu odborné způ-

sobilosti podle §5 vyhlášky č. 50/1978 Sb., 

• prokáže znalosti elektrotechnických norem 

a předpisů složením stanovených testů, 

- elektrotechnické normy a předpisy v roz-

sahu odborné způsobilosti dle §5 vy-

hlášky č.50/78 Sb. 

- opakování učiva 

komentář 
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5.9.6 Užití elektrické energie 

Obsahový okruh poskytuje žákům potřebné znalosti o výrobě a rozvodu elektrické energie, 

bezpečnostních předpisech, využití elektrického světla a osvětlení. Žák si osvojí dovednosti 

a návyky nezbytné pro výkon povolání elektromechanika se širokým odborným elektrotechnic-

kým základem. 

Absolvent dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygienu práce a ustanovení 

o požární ochraně. 

Počet vyučovacích hodin za týden  

1. ročník  2. ročník  3. ročník  

1   

Povinný    

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

Opakování učiva k závěrečné zkoušce 

 
                                                                       

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• aplikuje znalosti a dovednosti v tematic-

kých okruzích pro písemnou a ústní část 

závěrečné zkoušky, vyjadřuje se technicky 

v ústní i písemné formě, používá odbornou 

terminologii typickou pro elektrotechniku 

• rozumí elektrotechnické a další technické 

dokumentaci, rozumí různým způsobům 

technického zobrazování, využívá pro-

středky informačních a komunikačních 

technologií, získává informace z různých 

zdrojů, 

• objasní zásady bezpečnosti práce 

a ochranu zdraví při prováděné práci, má 

vědomosti o zásadách poskytování první 

pomoci při úrazech a dokáže první pomoc 

poskytnout, 

• zná význam ochrany a zlepšování život-

ního prostředí pro člověka, aplikuje ekono-

mické jednání s ohledem na životní pro-

středí. 

- opakování učiva 1. ročníku 

- opakování učiva 2. ročníku  

- opakování učiva 3. ročníku 

- konzultace k okruhům pro písemnou 

a ústní část závěrečné zkoušky 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce 
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1. ročník 

 

 

 

Výroba a rozvod elektrické energie                                                                        

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• ovládá problematiku obnovitelných zdrojů 

elektrické energie, umí vysvětlit princip 

přeměny energie 

• orientuje se v praktickém využití a efektiv-

nosti obnovitelných zdrojů 

• dokáže navrhnout kabelový rozvod s ohle-

dem na správné dimenzování a ochranu 

vodičů a kabelů 

• umí vypočítat průřez vedení s ohledem na 

dovolený úbytek napětí 

• umí řešit elektrické sítě, zkratové obvody 

• orientuje se v elektrotechnických požadav-

cích na jednotlivé prostory a zařízení 

zvláštního druhu 

- zdroje energie a úspory energie 

- rozvodny a transformovny 

- rozvodné soustavy a napětí 

- druhy elekt. sítí, druhy vedení 

- hospodárný rozvod elekt. energie 

- spínací přístroje elekt. vedení 

- elektrické instalace, rozvody, jištění 

komentář 

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

Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci                                                                        

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• ovládá bezpečnostní předpisy pro práci 

v elektrotechnice 

• zná ochrany proti přímému a nepřímému 

dotyku 

• má přehled o revizích a kontrolách elek-

trického zařízení 

- ochrana před úrazem el. proudem 

- první pomoc při úrazu el. proudem 

- ochrana před nebezpečným dotykem ži-

vých částí 

- ochrana před nebezpečným dotykem ne-

živých částí 

- revize el. zařízení 

- odborná způsobilost v elektrotechnice 

komentář 

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

Elektrické světlo a osvětlení                                                                        

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• zná požadavky na dobré osvětlení 

• má přehled o světelných zdrojích a jejich 

technických parametrech 

- základní pojmy 

- zdroje el. světla 

- osvětlovací technika 

komentář 
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5.9.7 Technická dokumentace 

Učivo předmětu technická dokumentace rozvíjí u žáků technické myšlení a vytváří předpoklady 

pro ucelené chápání učiva ostatních odborných předmětů a odborného výcviku. Žáci se sezna-

mují se způsoby technického zobrazování, poznávají jednotlivé strojní součásti, učí se techniku 

jejich zobrazování a popisování. Učí se číst strojnická, elektrotechnická a stavební schémata 

a graficky se vyjadřovat. Předmět vede žáky k přesné a svědomité práci a pomáhá vytvářet 

prostorovou představivost. 

Cíl předmětu dorozumět se v technické praxi pomocí grafických zobrazovacích prostředků, 

orientovat se ve výkresech a schématech pro výrobu, montáž, instalaci opravy elektrotechnic-

kých zařízení. 

Učivo je uspořádáno tak, aby prohloubení prostorové představivosti a seznámením se základ-

ními normami dokázali žáci vypracovat i číst jednoduché technické výkresy Učivo poskytuje 

žákům vědomosti o technické normalizaci, zásadách technického zobrazování, kotování, tole-

rování a značení jakosti povrchu a kreslení prvků. 

Výuka tematických celků je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části žáci 

dostanou informace, bez kterých nelze postupovat dále ve výuce. V praktické části jsou zadá-

vány úlohy problémovým způsobem, to nutí žáky používat informace z teoretické části. Při 

řešení nového problému žáci pracují s normami a odbornou literaturou. 

Počet vyučovacích hodin za týden  

1. ročník  2. ročník  3. ročník  

1   

Povinný    

 

 

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

Elektrické teplo a chlazení                                                                        

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• rozumí elektrickému teplu a má přehled 

o jeho využití 

• orientuje se v problematice tepelných čer-

padel 

• dokáže vysvětlit princip elektrického chla-

zení 

• umí aplikovat teoretické poznatky 

do praxe 

- termodynamika 

- vedení tepla 

- tepelná čerpadla 

- hospodaření s energií 

- energetická bilance 

komentář 

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



132 

 

 

 

 

Úvod do předmětu                                                                        

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• rozlišuje druhy výkresu, zná rozměry zá-

kladních formátu 

• úprava a skládání výkresů 

• rozlišuje a vybírá vhodná měřítka správně 

používá čáry a tech. písmo 

- význam technického kreslení, pomůcky 

pro kreslení, kreslení na počítači 

- normalizace v technickém kreslení  

- druhy technických výkresů, měřítka 

 

komentář 

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

Pravoúhlé promítání                                                                        

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• úprava a skládání výkresů 

• čte tech. výkresy jednodušších strojních 

skupin 

• vyčte z výkresu tvar a rozměry jednodušší 

součásti 

- princip a druhy promítání  

- pravoúhlé promítání 

- nárys, bokorys a půdorys, 

- názorné zobrazování 

 

komentář 

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

Základní pojmy a pravidla                                                                        

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• zhotovuje náčrty jednoduché výkresy 

• chápe význam a pravidla kotování, rozli-

šuje způsoby kotováni 

 

- kreslení jednoduchých tvarů 

- kreslení průniků a rozvinutých sítí 

- průniky rotačních těles, kótování 

- jednotná soustava tolerancí uložení. 

- tolerování rozměrů 

- tolerování úhlů a roztečí 

komentář 

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

Kreslení strojních součástí spojů                                                                        

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• zná normalizační značky pro kreslení sché-

mat 

• je schopen nakreslit jednoduché schéma 

 

- kreslení šroubových závitů, kreslení 

šroubů, kreslení matic, 

- kótování závitů, označování šroubů, 

označování matic, tolerování závitů 

- kreslení kolíků, kreslení závlaček 

- kreslení klínů a per 

komentář 
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5.9.8 Strojírenství 

Učivo žákům poskytuje základní znalosti o součástech strojů a mechanismech a elektrotech-

nické informace z oblasti výkresů a pasivních i aktivních součástek. Připravuje žáky k studiu 

odborných předmětů ve vyšších ročnících. 

Učivo je děleno do tematických celků tak, aby navazovalo na výuku jiných předmětů, a vyuču-

jící mohl lépe navázat na znalosti, se kterými žáci přicházejí do kontaktu. Všeobecně vzdělávací 

charakter učiva vede žáky k uvědomělému využívání fyzikálních zákonů, chápání principů jed-

notlivých mechanických i elektrických zařízení a jejich souvislostí. Průpravná součást učiva 

připravuje žáky k výuce dalších odborných předmětů i k odborné praxi. Žáci používají odbor-

nou terminologii, rozumějí textům odborné literatury. 

Předmět se vyučuje v 1. ročníku, je rozdělen do šesti hlavních tematických celků, které na sebe 

navazují. Při probírání učiva je obvykle volena metoda výkladu nebo řízeného rozhovoru spo-

jena s názorným vyučováním pomocí didaktické techniky a modelů. Aktivita žáků je podněco-

vána zadáním samostatných prací nebo projektovým vyučováním. Součásti výuky jsou odborné 

exkurze a návštěvy tematických výstav. 

 

Počet vyučovacích hodin za týden  

1. ročník  2. ročník  3. ročník  

1   

Povinný    

 

1. ročník 

 

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

Kreslení elektrotechnických součástí a 

schémat 
                                                                       

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• čte základní údaje z výkresu 

• dokáže zakreslit do výkresu důležité údaje 

pro elektroinstalaci 

• vytváří technickou dokumentaci základ-

ních obvodů na PC 

- elektrotechnické značky  

- jednoduché elektrické obvody  

- silové elektrické obvody  

- ovládací elektrické obvody 

- osvětlovací technika a 

její řízení 

komentář 

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

Základní součásti strojů, normy                                                                        

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  
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• vybavuje si význam normalizace a norem 

dodržuje platné normy z oblasti technic-

kého zobrazování 

• provádí běžnou údržbu a ošetření strojů 

a zařízení 

- význam normalizace a používání norem 

- definice stroje, součásti, mechanismu, 

skupiny a podskupiny 

- použití značek, veličin a jednotek 

- stroj – mechanismus - součást 

komentář 

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

Ruční zpracování kovů                                                                        

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• vybavuje si význam normalizace a norem 

dodržuje platné normy z oblasti technic-

kého zobrazování 

• provádí běžnou údržbu a ošetření strojů 

a zařízení 

• ovládá základní úkony při ručním i stroj-

ním zpracování kovových materiálů 

- plošné měření a orýsování 

- ruční opracování kovů   

- strojní opracování kovů  

 

komentář 

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

Spoje a spojovací součásti                                                                        

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• vybavuje si význam normalizace a norem 

• dodržuje platné normy z oblasti technic-

kého zobrazování 

• provádí běžnou údržbu a ošetření strojů 

a zařízení 

• ovládá základní úkony při ručním zpraco-

vání kovových materiálů 

• definuje základní rozdělení spojů a jejich 

význam 

• rozlišuje typy a vlastnosti spojů a jejich 

součástí 

• vybere vhodnou metodu spojování materi-

álů 

- spoje silovým stykem - šroubové spoje, 

svěrné spoje, tlakové spoje, klínové 

spoje, pružné spoje 

 

- spoje tvarovým stykem - kolíkové spoje, 

čepové spoje, perové spoje, nýtové spoje 

 

- spoje materiálovým stykem - svarové 

spoje, pájené spoje, lepené spoje 

 
 

komentář 

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

Potrubí a armatury                                                                        
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Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• vybavuje si význam normalizace a norem  

• dodržuj platné normy z oblasti technic-

kého zobrazování 

• provádí běžnou údržbu a ošetření strojů 

a zařízení 

• ovládá základní úkony při ručním zpraco-

vání kovových materiálů 

• orientuje se v principech činnosti strojů 

a jejich součástí 

• definuje základní rozdělení spojů a jejich 

význam 

• rozlišuje typy a vlastnosti spojů a jejich 

součástí 

• vybere vhodnou metodu spojování materi-

álů 

• navrhuje potrubí s příslušenstvím a rozumí 

její problematice 

- základní veličiny, rozdělení, druhy 

a spojování 

- uzavírací, pojistné a regulační přístroje 

- ochrana, izolace a uložení potrubí 

 

komentář 

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

Součásti strojů přenášející pohyb, spojky                                                                        

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• dodržuje platné normy z oblasti technic-

kého zobrazování 

• provádí běžnou údržbu a ošetření strojů 

a zařízení 

• ovládá základní úkony při ručním zpraco-

vání kovových materiálů 

• orientuje se v principech činnosti strojů 

a jejich součástí 

• definuje základní rozdělení spojů a jejich 

význam 

• rozlišuje typy a vlastnosti spojů a jejich 

součástí 

• rozlišuje a orientuje se v mechanismech, 

převodech a jejich součástích 

• vybere vhodnou metodu spojování materi-

álů 

• navrhuje potrubí s příslušenstvím a rozumí 

její problematice 

- hřídele – nosné, hybné, hřídelové čepy 

 

- kluzná ložiska, valivá ložiska, rovinná 

vedení 

 

- utěsňování , mazání spojů a stroj. částí 

 

- spojky mechanicky neovládané, spojky 

mechanicky ovládané, spojky hydrau-

lické 
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5.9.9 Materiály a technologie 

Vyučovací předmět materiály a technologie rozvíjí, prohlubuje a rozšiřuje vědomosti žáků 

o používaných materiálech a technologiích. Předmět prohlubuje postoje žáků k životnímu 

prostředí a vytváří vztah k majetku a jeho udržování. 
 
Vyučování předmětu materiály a technologie je vedeno tak, aby žáci používali odbornou 

terminologii a rozuměli textům odborné literatury, vysvětlili rozdíly mezi technickými ma-

teriály, jejich užití v praxi, zkoušky materiálu a jejich vlastnosti. 

Výuka předmětu navazuje na poznatky žáků z fyziky, chemie a pracovního vyučování na 

základní škole. 

 

komentář 

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

Mechanismy, převody a jejich součásti                                                                        

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• dodržuje platné normy z oblasti technic-

kého zobrazování 

• provádí běžnou údržbu a ošetření strojů 

a zařízení 

• ovládá základní úkony při ručním zpraco-

vání kovových materiálů 

• orientuje se v principech činnosti strojů 

a jejich součástí 

• definuje základní rozdělení spojů a jejich 

význam 

• rozlišuje typy a vlastnosti spojů a jejich 

součástí 

• rozlišuje a orientuje se v mechanismech, 

převodech a jejich součástích 

• vybere vhodnou metodu spojování materi-

álů 

• navrhuje potrubí s příslušenstvím a rozumí 

její problematice 

- šroubový mechanismus 

- klikový mechanismus 

- kulisový mechanismus 

- kloubový mechanismus 

- vačkový mechanismus 

- tekutinové mechanizmy 

- třecí převody a jejich součásti 

- řemenové převody a jejich součásti 

- řetězové převody a jejich součásti 

- převody ozubenými koly a jejich sou-

části 

 

komentář 

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

Počet vyučovacích hodin za týden  

1. ročník  2. ročník  3. ročník  

1   



137 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ročník 

 

 

 

Povinný    

Základní rozdělení technických materiálů                                                                        

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• zná základní rozdělení elektrotechnických 

materiálů a jejich vlastností 

 

- železné kovy  

- neželezné kovy  

- nekovové materiály  

- ostatní materiály 

 

komentář 

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

Základní vlastnosti technických materiálů                                                                        

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• zná základní rozdělení elektrotechnických 

materiálů a jejich vlastností 

• vytváří si fyzikálně správné představy o 

základech elektrochemie využívané v 

technické oblasti 

 

- fyzikální vlastnosti  

- hustota 

- teplota tání a tuhnutí 

- délková a objemová roztažnost smršti-

vost 

- tepelná vodivost 

- elektrická vodivost  

- supravodivost  

- magnetické vlastnosti 

- chemické vlastnosti 

 

komentář 

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

Vlastnosti elektrotechnických materiálů                                                                        

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• zná základní rozdělení elektrotechnických 

materiálů a jejich vlastností 

• popíše elektricky vodivé materiály a vy-

světlí jejich použití 

• vytváří si fyzikálně správné představy o 

základech elektrochemie využívané v 

technické oblasti 

- základní pojmy, rozdělení podle vlast-

ností - charakteristické vlastnosti a jejich 

určování - vliv různých činitelů na vlast-

nosti materiálů 

- řízení vlastností materiálů změnou jeho 

struktury 
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5.9.10 Odborný výcvik 

Žák je schopen provádět diagnostické, montážní, opravárenské a údržbářské práce na elektric-

kých a elektronických zařízeních a přístrojích souvisejících chladírenskou a klimatizační tech-

nikou a ohledem na dodržování obecně v oboru platných bezpečnostních standardů. 

Učivo předmětu je rozloženo do všech tří ročníků vzdělávacího programu, zajišťuje odbornou 

profilaci žáků a při jeho výuce je kladen důraz na logické porozumění probíraných témat. 

Jednotlivé kapitoly na sebe navazují tak, aby žák měl ucelený přehled z hlediska znalosti prin-

cipu a funkce jednotlivých systémů chladicích zařízení, vlastností a využití chladiv a látek po-

komentář 

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

Polovodiče                                                                        

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• zná základní rozdělení elektrotechnických 

materiálů a jejich vlastností 

• vysvětlí princip činnosti polovodičů a je-

jich použití v elektrotechnice 

- význam, rozdělení, vlastnosti 

- fyzikální podstata elektrické vodivosti 

polovodičů 

- zpracování germania a křemíku 

komentář 

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

Dielektrika a izolanty                                                                        

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• objasní vlastnosti, rozdělení a použití izo-

lantů v elektrotechnice 

 

- závislost vodivosti dielektrických mate-

riálů na skupenství látek, jejich polari-

zace, složení a užití 

- organické izolanty 

- anorganické izolanty 

komentář 

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

Magnetické materiály                                                                        

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• zná podstatu magnetických materiálů a je-

jich použití v elektrotechnice 

- význam, rozdělení, vlastnosti  

- magneticky tvrdé materiály 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce 
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užívaných v chladicí technice, základních způsobů řízení a automatického ovládání. Tyto zís-

kané znalosti mají návaznost na zvládnutí běžných technologií montáží, údržby, diagnostiky 

a oprav uvedených zařízení z hlediska dnešních požadavků praxe, na schopnosti používat tech-

nickou dokumentaci, vyhledávat potřebné údaje i s využitím informačních technologií a orien-

tovat se v běžných způsobech konzervace potravin pomoci technologií chlazení a zmrazování. 

 

 

Počet vyučovacích hodin za týden  

1. ročník  2. ročník  3. ročník  

12 15 15 

Povinný Povinný  Povinný 

 

1. ročník 

 

 

Základy ručního a strojního obrábění                                                                        

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci 

• při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a zaří-

zení postupuje v souladu s předpisy a pracov-

ními postupy 

• uvede příklady bezpečnostních rizik, event. nej-

častější příčiny úrazů a jejich prevenci 

• poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti 

- značení, orýsování, dělení, upínání 

materiálu 

- měření, základy ručního opracování 

- nářadí 

- měření, základy strojního opraco-

vání  

- vrtačka, bruska, soustruh 

- úpravy nářadí, význam přípravků 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hy-

giena práce, požární prevence 
                                                                       

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• dodržuje ustanovení týkající se bezpeč-

nosti a ochrany zdraví při práci 

• při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů 

a zařízení postupuje v souladu s předpisy 

a pracovními postupy 

• uvede příklady bezpečnostních rizik, 

event. nejčastější příčiny úrazů a jejich 

prevenci 

• poskytne první pomoc při úrazu na praco-

višti 

• uvede povinnosti pracovníka i zaměstna-

vatele v případě pracovního úrazu 

- pracovněprávní problematika BOZP  

- první pomoc při úrazu, požární řád 

- vnitřní řád, všeobecné zásady a organi-

zace odborného výcviku 

 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce 
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• uvede povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v 

případě pracovního úrazu 

• dovede uplatnit základní technologie ručního 

zpracování kovů 

• provádí přípravné práce, při kterých využívá 

dovednosti z oblasti zpracování a spojování ko-

vových i nekovových materiálů a manuální do-

vednost specifické pro oblast zaměření 

• ovládá ukládání a zapojení prvků světelných a 

zásuvkových obvodů 

• provádí rozebíratelná a nerozebíratelná spojení 

komentář 

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

 

Zpracování materiálů                                                                        

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci 

• při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a zaří-

zení postupuje v souladu s předpisy a pracov-

ními postupy 

• uvede příklady bezpečnostních rizik, event. nej-

častější příčiny úrazů a jejich prevenci 

• poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti 

• dovede uplatnit základní technologie ručního 

zpracování kovů 

• provádí přípravné práce, při kterých využívá 

dovednosti z oblasti zpracování a spojování ko-

vových i nekovových materiálů a manuální do-

vednost specifické pro oblast zaměření 

• uvede povinnosti pracovníka i zaměstnavatele 

v případě pracovního úrazu 

• ovládá ukládání a zapojení prvků světelných 

a zásuvkových obvodů 

• provádí přípravné práce, při kterých využívá 

dovednosti z oblasti zpracování a spojování ko-

vových i nekovových materiálů a manuální do-

vednosti specifické pro oblast zaměření 

provádí rozebíratelná a nerozebíratelná spojení 

- řezání profilových materiálů - ře-

zání trubek 

- úhlové řezání - lícování úhlů 

- řezání na strojní pile, rozbrušovačka 

- pilování rovinných a tvarových 

ploch 

- dělení materiálů, ohýbání 

- broušení nástrojů, broušení vrtáků 

- rozebíratelné a nerozebíratelné 

spoje  

komentář 

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

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci 

• při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a zaří-

zení postupuje v souladu s předpisy a pracov-

ními postupy 

• uvede příklady bezpečnostních rizik, event. nej-

častější příčiny úrazů a jejich prevenci 

• poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti 

• uvede povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v 

případě pracovního úrazu 

• dovede uplatnit základní technologie ručního 

zpracování kovů 

• ovládá ukládání a zapojení prvků světelných 

a zásuvkových obvodů 

• provádí přípravné práce, při kterých využívá 

dovednosti z oblasti zpracování a spojování ko-

vových i nekovových materiálů a manuální do-

vednosti specifické pro oblast zaměření 

• provádí rozebíratelná a nerozebíratelná spojení 

- vnější závity – nástroje, postup  

- vnitřní závity – nástroje, postup  

- strojní řezání závitů 

 

komentář 

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

 

Tepelné zpracování kovů                                                                        

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci 

• při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a za-

řízení postupuje v souladu s předpisy a pracov-

ními postupy 

• uvede příklady bezpečnostních rizik, event. 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci 

• poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti 

• uvede povinnosti pracovníka i zaměstnavatele 

v případě pracovního úrazu 

• dovede uplatnit základní technologie ručního 

zpracování kovů 

• ovládá ukládání a zapojení prvků světelných 

a zásuvkových obvodů 

- žíhání, kalení, popouštění - ČSN 

050610 

- zdroje tepla - na měkko, na tvrdo - 

tavidla, pájky 

- pájení plechů 

- pájení Fe kovů, barevných kovů 

- svařování-kyslík+acetylén,CO2 
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Chladicí technika                                                                        

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci 

- mechanismy a jejich součásti 

- potrubí s příslušenstvím 

- převody a jejich součásti 

• provádí přípravné práce, při kterých využívá 

dovednosti z oblasti zpracování a spojování ko-

vových i nekovových materiálů a manuální do-

vednosti specifické pro oblast zaměření 

• provádí rozebíratelná a nerozebíratelná spojení 

komentář 

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

Elektrické stroje a přístroje                                                                        

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci 

• při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a za-

řízení postupuje v souladu s předpisy a pracov-

ními postupy 

• uvede příklady bezpečnostních rizik, event. 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci 

• poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti 

• uvede povinnosti pracovníka i zaměstnavatele 

v případě pracovního úrazu 

• dovede uplatnit základní technologie ručního 

zpracování kovů 

• provádí přípravné práce, při kterých využívá 

dovednosti z oblasti zpracování a spojování ko-

vových i nekovových materiálů a manuální do-

vednosti specifické pro oblast zaměření 

• provádí rozebíratelná a nerozebíratelná spojení 

• dovede upravit zakončení elektroinstalačního 

materiálu 

• ovládá ukládání a zapojení prvků světelných 

a zásuvkových obvodů 

• rozlišuje vlastnosti elektrických přístrojů - spí-

nání, jištění, proudový chránič 

- ČSN332000-4-41-ochranapředúra-

zemel. proudem 

- elektromontážní práce - úprava vo-

dičů, zapojování kabelů, tvarování, 

pájení, lisování, krimpování 

- jistící a ochranné prvky v el. obvo-

dech - elektrický obvod a jeho části 

- jednoduché obvody střídavého a 

stejnosměrného napětí  

- zkoušečky napětí 

- základní vlastnosti měřicích pří-

strojů 

- praktická měření – napětí, proud, 

odpor 

- připojování světelných a tepelných 

spotřebičů  

- určování správnosti průřezů vodičů 

a jejich montáž  

- připojování točitých strojů včetně ří-

dících, jistících prvků a ochran nad-

proudového relé 

- určuje velikosti jistících prvků 

- způsoby rozběhu jednofázového 

asynchronního motoru 

 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce 
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• při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a zaří-

zení postupuje v souladu s předpisy a pracov-

ními postupy 

• uvede příklady bezpečnostních rizik, event. nej-

častější příčiny úrazů a jejich prevenci 

• poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti 

• uvede povinnosti pracovníka i zaměstnavatele 

v případě pracovního úrazu 

  

- součásti k přenosu otáčivého po-

hybu 

 

komentář 

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

Bezpečnost práce a seznámení s pracovištěm                                                                        

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci 

• při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a zaří-

zení postupuje v souladu s předpisy a pracov-

ními postupy 

• uvede příklady bezpečnostních rizik, event. nej-

častější příčiny úrazů a jejich prevenci 

• poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti 

• uvede povinnosti pracovníka i zaměstnavatele 

v případě pracovního úrazu 

- bezpečnost práce, seznámení s pra-

covištěm  

komentář 

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

 

Spojovací armatury, práce s Cu potrubím, 

druhy pájek, používaní přenosného autogenu, 

pájení natvrdo 

                                                                       

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci 

• při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a zaří-

zení postupuje v souladu s předpisy a pracov-

ními postupy 

• uvede příklady bezpečnostních rizik, event. nej-

častější příčiny úrazů a jejich prevenci 

• poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti 

• uvede povinnosti pracovníka i zaměstnavatele 

v případě pracovního úrazu 

- používání spojovacích fitinek, roz-

tahovacího exploderu trubek. 

- tepelné úpravy měděného potrubí. 

Ag pájky, fosforové pájky, použití. 

- pájení natvrdo, práce s přenosným 

autogenem. 
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• dovede uplatnit základní technologie ručního 

zpracování kovů 

• provádí přípravné práce, při kterých využívá 

dovednosti z oblasti zpracování a spojování ko-

vových i nekovových materiálů a manuální do-

vednosti specifické pro oblast zaměření 

• provádí rozebíratelná a nerozebíratelná spojení 

komentář 

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

Přímé a nepřímé metody pro zjišťování těsnosti 

chladících okruhů 
                                                                       

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci 

• při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a zaří-

zení postupuje v souladu s předpisy a pracov-

ními postupy 

• uvede příklady bezpečnostních rizik, event. nej-

častější příčiny úrazů a jejich prevenci 

• poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti 

• uvede povinnosti pracovníka i zaměstnavatele 

v případě pracovního úrazu 

• dovede uplatnit základní technologie ručního 

zpracování kovů 

• provádí přípravné práce, při kterých využívá 

dovednosti z oblasti zpracování a spojování ko-

vových i nekovových materiálů a manuální do-

vednosti specifické pro oblast zaměření 

• provádí rozebíratelná a nerozebíratelná spojení 

- zjišťování těsnosti spojů pomocí vi-

zuálních a dalších nepřímých pro-

jevů. 

- zjišťování těsnosti spojů pomocí tla-

kových zkoušek dusíkem. 

- zjišťování těsnosti spojů pomocí de-

tekčních kapalin, elektrotechnic-

kých detekčních přístrojů a dalších 

přímých metod. 

 

komentář 

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

 

Chladivové kompresory používané pro strojní 

chlazení 
                                                                       

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci 

• při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a zaří-

zení postupuje v souladu s předpisy a pracov-

ními postupy 

- demontáž chladivového kompre-

soru.  

- montáž chladivového kompresoru. 
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• uvede příklady bezpečnostních rizik, event. nej-

častější příčiny úrazů a jejich prevenci 

• poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti 

• uvede povinnosti pracovníka i zaměstnavatele 

v případě pracovního úrazu 

• ovládá ukládání a zapojení prvků světelných a 

zásuvkových obvodů 

• provádí přípravné práce, při kterých využívá 

dovednosti z oblasti zpracování a spojování ko-

vových i nekovových materiálů a manuální do-

vednosti specifické pro oblast zaměření 

• provádí rozebíratelná a nerozebíratelná spojení 

• dovede upravit zakončení elektroinstalačního 

materiálu 

• rozlišuje vlastnosti elektrických přístrojů - spí-

nání, jištění, proudový chránič 

komentář 

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

 

Princip funkce základního chladícího okruhu                                                                        

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti 

• uvede povinnosti pracovníka i zaměstnavatele 

v případě pracovního úrazu 

• ovládá ukládání a zapojení prvků světelných 

a zásuvkových obvodů 

• provádí přípravné práce, při kterých využívá 

dovednosti z oblasti zpracování a spojování ko-

vových i nekovových materiálů a manuální do-

vednosti specifické pro oblast zaměření 

• provádí rozebíratelná a nerozebíratelná spojení 

• dovede upravit zakončení elektroinstalačního 

materiálu 

• rozlišuje vlastnosti elektrických přístrojů  

• spínání, jištění, proudový chránič 

- praktická prezentace chodu a funk-

ce kompresoru. 

- praktická prezentace funkce kon-

denzátoru. 

- praktická funkce expanzního orgánu 

a výparníku. 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce 
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Metody plnění a doplňování chladiva do chladí-

cího systému, přeplňování chladiva 
                                                                       

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci 

• při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a zaří-

zení postupuje v souladu s předpisy a pracov-

ními postupy 

• uvede příklady bezpečnostních rizik, event. nej-

častější příčiny úrazů a jejich prevenci 

• poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti 

• uvede povinnosti pracovníka i zaměstnavatele 

v případě pracovního úrazu 

• ovládá ukládání a zapojení prvků světelných 

a zásuvkových obvodů 

• provádí rozebíratelná a nerozebíratelná spojení 

• dovede upravit zakončení elektroinstalačního 

materiálu 

- plnění a doplňování chladiva 

v plynné fázi pomocí elektronické 

váhy. 

- plnění a doplňování chladiva v ka-

palné fázi pomocí elektronické váhy 

nebo odměrného válce. 

- přepouštění chladiva metodou 

PUSCH-PULL. 

 

komentář 

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

 

Bezpečnost práce při manipulaci s chladícím 

médiem 
                                                                       

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci 

• uvede příklady bezpečnostních rizik, event. nej-

častější příčiny úrazů a jejich prevenci 

• poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti 

• uvede povinnosti pracovníka i zaměstnavatele 

v případě pracovního úrazu 

- měření tlaku chladícího média při 

různých teplotách. 

- určování druhu chladícího média 

v závislosti na tlaku a teplotě. 

komentář 

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

Měření sacího a kondenzačního tlaku, použití 

elektronického tlaku, použití elektronického 

přístroje TESTO 560 

                                                                       

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci 

- zásady při měření sacím a výtlač-

ným manometrem /manometrovým 

rozvaděčem/. 

- zásady při měření elektronickým 
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Opakování tematických celků                                                                        

Výsledky vzdělávání – žák: učivo  

• dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci 

• při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a zaří-

zení postupuje v souladu s předpisy a pracov-

ními postupy 

• poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti 

• uvede povinnosti pracovníka i zaměstnavatele 

v případě pracovního úrazu 

• ovládá ukládání a zapojení prvků světelných 

a zásuvkových obvodů 

• provádí rozebíratelná a nerozebíratelná spojení 

- opakování tematických celků. 

komentář 

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

 

2.ročník 

 

• při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a zaří-

zení postupuje v souladu s předpisy a pracov-

ními postupy 

• uvede příklady bezpečnostních rizik, event. nej-

častější příčiny úrazů a jejich prevenci 

• poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti 

• uvede povinnosti pracovníka i zaměstnavatele 

v případě pracovního úrazu 

• ovládá ukládání a zapojení prvků světelných 

a zásuvkových obvodů 

přístrojem TESTO 560, nastavení 

parametrů měření vakua, tlaků, tep-

lot, přehřátí, atd. 

komentář 

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

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygi-

ena práce, požární prevence 

 

Výsledky vzdělávání – žák: učivo 

• dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a požární ochraně 

• při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a za-

řízení postupuje v souladu s předpisy a pracov-

ními postupy 

- pracovněprávní problematika BOZP 

- první pomoc při úrazu, požární řád 

- vnitřní řád, všeobecné zásady a or-

ganizace odborného výcviku 

- ČSN 332000-4-41ed.2, ČSN 

332000-7-     701ed.2, ČSN 

331600ed.2, ČSN050610 

- vyhláška 50/78 Sb. 
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Elektrické stroje a přístroje  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo 

• dodržuje ustanoven týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a požární ochraně 

- motory asynchronní, synchronní, 

komutátorové 

- elektrický obvod a jeho části - jisticí 

a ochranné prvky 

- obvody střídavého a stejnosměrného 

• uvede příklady bezpečnostních rizik, event. 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci 

• poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti 

• uvede povinnosti pracovníka i zaměstnavatele 

v případě pracovního úrazu 

komentář 

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

Měření a měřicí přístroje  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo 

• dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a požární ochraně 

• při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a za-

řízení postupuje v souladu s předpisy a pracov-

ními postupy 

• uvede příklady bezpečnostních rizik, event. 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci 

• poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti 

• uvede povinnosti pracovníka i zaměstnavatele 

v případě pracovního úrazu 

• rozumí zapojení elektrických přístrojů dle 

schématu 

• uvádí do provozu elektrické přístroje a zařízení 

• zapojuje elektrické stroje pro nízké napětí 

a dokáže překontrolovat jejich činnost 

• má znalosti o konstrukci běžných elektrických 

strojů, jejich zapojení a řízení 

• zapojuje a uvádí do provozu elektrické světelné 

zdroje a systémy 

• zná principy elektrických zapojení elektrických 

strojů 

- rozdělení elektrických přístrojů, zá-

kladní pojmy a názvosloví 

- správná volba a postup měření 

- praktická měření – el. napětí, el. 

proud, izolační odpor, ohmický od-

por, el. příkon, přechodový odpor, 

teplota, tlak 

- měření analogovými a digitálními 

přístroji 

- souborné práce – měření motorkom-

presorů - zjišťování závad 

- připojování elekt. přístrojů a měřidel 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce 
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• při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a za-

řízení postupuje v souladu s předpisy a pracov-

ními postupy 

• uvede příklady bezpečnostních rizik, event. 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci 

• poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti 

• uvede povinnosti pracovníka i zaměstnavatele 

v případě pracovního úrazu 

• rozlišuje vlastnosti elektrických přístrojů pro 

spínání, jištění, proudovou ochranu 

• rozumí zapojení elektrických přístrojů dle 

schématu 

• uvádí do provozu elektrické přístroje a zařízení 

• zapojuje elektrické stroje pro nízké napětí 

a dokáže překontrolovat jejich činnost 

• má znalosti o konstrukci běžných elektrických 

strojů, jejich zapojení a řízení 

• zná principy elektrických zapojení elektrických 

strojů 

• zapojuje a uvádí do provozu elektrické světelné 

zdroje a systémy 

• provádí přípravné práce, při kterých využívá 

dovednosti z oblasti zpracování a spojování ko-

vových i nekovových materiálů a manuální do-

vednosti specifické pro  oblast zaměření 

• montuje, demontuje, opravuje, nahrazuje a se-

stavuje jednotlivé mechanické části elektro-

technických zařízení, strojů a přístrojů 

• orientuje se v ovládacích systémech a poho-

nech chladicích zařízení 

• provádí podle dokumentace přípravné pracovní 

činnosti při instalacích a opravách elektronic-

kých zařízení 

• vyměňuje a opravuje elektrické zdroje v elek-

trotechnických a elektronických zařízeních 

• propojuje jednotlivé elektronické prvky, osa-

zuje a pájí součástky na plošný spoj 

• sestavuje a zapojuje podle dokumentace  

• dodržuje při práci technologickou kázeň 

napětí 

- zapojování elektrických a elektro-

nických obvodů podle schématu 

- znalost funkce instalačních prvků a 

zapojování jednoduchých instalač-

ních schémat  

- seznámení se s přístroji pro kontrolu 

a zjišťování závad v instalačních ob-

vodech 

- pracovní postupy, druhy závad, na-

stavení parametrů, seřízení 

- zjišťování závad na elektr. částech 

- elektromontážní práce  

- silnoproudá instalace, montáž rozva-

děčů, měření, připojování. 

komentář 

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

Výsledky vzdělávání – žák: učivo 

• dodržuje ustanoven týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a požární ochraně 

• při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a za-

řízení postupuje v souladu s předpisy a pracov-

ními postupy 

• uvede příklady bezpečnostních rizik, event. 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci 

• poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti 

• uvede povinnosti pracovníka i zaměstnava-

tele v případě pracovního úrazu 

• provádí přípravné práce, při kterých využívá 

dovednosti z oblasti zpracování a spojování ko-

vových i nekovových materiálů a manuální do-

vednosti specifické pro oblast zaměření 

• montuje, demontuje, opravuje, nahrazuje a se-

stavuje jednotlivé mechanické části elektro-

technických zařízení, strojů a přístrojů 

• orientuje se v ovládacích systémech a poho-

nech chladicích zařízení 

• provádí podle dokumentace přípravné pracovní 

činnosti při instalacích a opravách elektronic-

kých zařízení 

• vyměňuje a opravuje elektrické zdroje v elek-

trotechnických a elektronických zařízeních 

• lokalizuje závady na elektronických zařízeních 

a odstraňuje je 

• instaluje, demontuje a vyměňuje součástky 

a elektronické prvky 

• dodržuje při práci technologickou kázeň 

- potrubí a příslušenství 

- chladicí okruhy - rozdělení 

- pracovní postupy, druhy závad, seří-

zení  

- řídící a jistící přístroje u DCH 

- automatické a řídící přístroje HJ 

- technologie oprav na malém a střed-

ním chlazení 

- zjišťování závad na zařízeních + 

projev 

- pájení plamenem - kyslík + acetylén 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce 
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Bezpečnost práce a seznámení s pracovištěm  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo 

• dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci 

• při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a za-

řízení postupuje v souladu s předpisy a pracov-

ními postupy 

• uvede příklady bezpečnostních rizik, event. 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci 

• poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti 

• uvede povinnosti pracovníka i zaměstnavatele 

v případě pracovního úrazu 

 

- bezpečnost práce, seznámení s pra-

covištěm  

komentář 

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

Výkonové zkoušky  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo 

• provádí přípravné práce, při kterých využívá 

dovednosti z oblasti zpracování a spojování ko-

vových i nekovových materiálů a manuální do-

vednosti specifické pro oblast zaměření 

• montuje, demontuje, opravuje, nahrazuje a se-

stavuje jednotlivé mechanické části elektro-

technických zařízení, strojů a přístrojů 

• orientuje se v ovládacích systémech a poho-

nech chladicích zařízení 

• provádí podle dokumentace přípravné pracovní 

činnosti při instalacích a opravách elektronic-

kých zařízení 

• vyměňuje a opravuje elektrické zdroje v elek-

trotechnických a elektronických zařízeních 

• lokalizuje závady na elektronických zařízeních 

a odstraňuje je 

• instaluje, demontuje a vyměňuje součástky 

a elektronické prvky 

• dodržuje při práci technologickou kázeň 

- zkoušky výkonu v chladicím ok-

ruhu. 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce 
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Použití speciálního nářadí v chladící technice  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo 

• provádí přípravné práce, při kterých využívá 

dovednosti z oblasti zpracování a spojování ko-

vových i nekovových materiálů a manuální do-

vednosti specifické pro oblast zaměření 

• montuje, demontuje, opravuje, nahrazuje a se-

stavuje jednotlivé mechanické části elektro-

technických zařízení, strojů a přístrojů 

• orientuje se v ovládacích systémech a poho-

nech chladicích zařízení 

• provádí podle dokumentace přípravné pracovní 

činnosti při instalacích a opravách elektronic-

kých zařízení 

• vyměňuje a opravuje elektrické zdroje v elek-

trotechnických a elektronických zařízeních 

• lokalizuje závady na elektronických zařízeních 

a odstraňuje je 

- sací a výtlačný manometr 

- používání přenosného autogenu 

v chladicí technice. 

komentář 

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

Montáž chladícího okruhu, vysoušení, plnění  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo 

• dodržuje ustanoven týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a požární ochraně 

• při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a za-

řízení postupuje v souladu s předpisy a pracov-

ními postupy 

• uvede příklady bezpečnostních rizik, event. 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci 

• poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti 

• lokalizuje závady na elektronických zařízeních 

a odstraňuje je 

• provádí podle dokumentace přípravné pracovní 

činnosti při instalacích a opravách elektronic-

kých zařízení 

• vyměňuje a opravuje elektrické zdroje v elek-

trotechnických a elektronických zařízeních 

- plnění chladicího okruhu chladícím 

médiem. 

- montáž chladicího systému vakuo-

vání 

 

komentář 
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Odsávání chladiva, bezpečnostní opatření  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo 

• dodržuje ustanoven týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a požární ochraně 

• při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a za-

řízení postupuje v souladu s předpisy a pracov-

ními postupy 

• uvede příklady bezpečnostních rizik, event. 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci 

• poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti 

• lokalizuje závady na elektronických zařízeních 

a odstraňuje je 

• provádí podle dokumentace přípravné pracovní 

činnosti při instalacích a opravách elektronic-

kých zařízení 

• vyměňuje a opravuje elektrické zdroje v elek-

trotechnických a elektronických zařízeních 

- způsob odsávání, přečerpávání me-

todou "PUSCH-PULL" 

- odsávačka UKR-MINI, UKR-

BABY, UKR 90 

komentář 

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

 

Řídicí přístroje  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo 

• uvede příklady bezpečnostních rizik, event. 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci 

• poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti 

• uvede povinnosti pracovníka i zaměstnavatele 

v případě pracovního úrazu 

• rozlišuje vlastnosti elektrických přístrojů pro 

spínání, jištění, proudovou ochranu 

• uvádí do provozu elektrické přístroje a zařízení 

• má znalosti o konstrukci běžných elektrických 

strojů, jejich zapojení a řízení 

• zná principy elektrických zapojení elektrických 

strojů 

• lokalizuje závady na elektronických zařízeních 

a odstraňuje je 

- seřizování (vypínací, zapínací hod-

noty) 

komentář 

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

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

Výsledky vzdělávání – žák: učivo 

• rozlišuje vlastnosti elektrických přístrojů pro 

spínání, jištění, proudovou ochranu 

• rozumí zapojení elektrických přístrojů dle 

schématu 

• uvádí do provozu elektrické přístroje a zařízení 

• orientuje se v ovládacích systémech a poho-

nech chladicích zařízení 

• lokalizuje závady na elektronických zařízeních 

a odstraňuje je 

• dodržuje při práci technologickou kázeň 

- nadproudové a tepelné ochrany. 
- nízkotlaké a vysokotlaké jistící pří-

stroje 

komentář 

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

Zkoušky těsnosti spojů  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo 

• instaluje, demontuje a vyměňuje součástky 

a elektronické prvky 

• dodržuje při práci technologickou kázeň 

• lokalizuje závady na elektronických zařízeních 

a odstraňuje je 

- detektory chladiva, rozdělení podle 

citlivosti.  

- způsoby zjišťování netěsnosti 

komentář 

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

Chladicí okruh s expanzní kapilárou  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo 

• uvede příklady bezpečnostních rizik, event. 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci 

• má znalosti o konstrukci běžných elektrických 

strojů, jejich zapojení a řízení 

• zná principy elektrických zapojení elektric-

kých strojů 

• dodržuje při práci technologickou kázeň 

• lokalizuje závady na elektronických zařízeních 

a odstraňuje je 

- správná funkce chladicího okruhu 

s expanzní kapilárou.  

- měření sacího a kondenzačního 

tlaku.  

- měření příkonu a proudu v různých 

stavech vychlazení. 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce 
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Zjišťování závad chladicího okruhu s expanzní 

kapilárou 
 

Výsledky vzdělávání – žák: učivo 

• montuje, demontuje, opravuje, nahrazuje a se-

stavuje jednotlivé mechanické části elektro-

technických zařízení, strojů a přístrojů 

• vyměňuje a opravuje elektrické zdroje v elek-

trotechnických a elektronických zařízeních 

• kompletuje a oživuje sestavené části elektro-

nických funkčních celků či desek 

• dodržuje při práci technologickou kázeň 

- nedostatek chladiva.  

- částečně ucpaný chladicí okruh 

- ucpaný chladící okruh. 

- motorkompresor bez výkonu 

komentář 

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

 

 

Kombinovaná chladnička s jedním nebo dvěma 

motorkompresory 
 

Výsledky vzdělávání – žák: učivo 

• dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a požární 

• lokalizuje závady na elektronických zařízeních 

a odstraňuje je 

- měření teploty v různých částech 

kombinované chladničky 

komentář 

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

Odstraňování závad chladicího okruhu s ex-

panzní kapilárou 
 

Výsledky vzdělávání – žák: učivo 

• zná principy elektrických zapojení elektric-

kých strojů 

• lokalizuje závady na světelných zdrojích 

a systémech a odstraňuje je 

• dodržuje při práci technologickou kázeň 

• lokalizuje závady na elektronických zařízeních 

a odstraňuje je 

- zjišťování úniků 

- vakuování, plnění 

- výměna filtrdehydrátoru 

 

komentář 

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

Samostatná závěrečná práce  
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Opakování tematických celků  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo 

• dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a požární 

• uvede příklady bezpečnostních rizik, event. 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci 

• poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti 

• uvádí do provozu elektrické přístroje a zařízení 

• uvádí do provozu elektrické přístroje a zařízení 

• zná principy elektrických zapojení elektrických 

strojů 

- opakování tematických celků 
 

Výsledky vzdělávání – žák: učivo 

• dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a požární 

• uvede příklady bezpečnostních rizik, event. 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci 

• poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti 

• uvádí do provozu elektrické přístroje a zařízení 

• uvádí do provozu elektrické přístroje a zařízení 

• zná principy elektrických zapojení elektrických 

strojů 

• provádí přípravné práce, při kterých využívá 

dovednosti z oblasti zpracování a spojování ko-

vových i nekovových materiálů a manuální do-

vednosti specifické pro oblast zaměření 

• montuje, demontuje, opravuje, nahrazuje a se-

stavuje jednotlivé mechanické části elektro-

technických zařízení, strojů a přístrojů 

• orientuje se v ovládacích systémech a poho-

nech chladicích zařízení 

• vyměňuje a opravuje elektrické zdroje v elek-

trotechnických a elektronických zařízeních 

• instaluje, demontuje a vyměňuje součástky 

a elektronické prvky 

• dodržuje při práci technologickou kázeň 

• lokalizuje závady na elektronických zařízeních 

a odstraňuje je 

- samostatná závěrečná práce 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce 
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• provádí přípravné práce, při kterých využívá 

dovednosti z oblasti zpracování a spojování ko-

vových i nekovových materiálů a manuální do-

vednosti specifické pro oblast zaměření 

• orientuje se v ovládacích systémech a poho-

nech chladicích zařízení 

• vyměňuje a opravuje elektrické zdroje v elek-

trotechnických a elektronických zařízeních 

• instaluje, demontuje a vyměňuje součástky 

a elektronické prvky 

• dodržuje při práci technologickou kázeň 

• lokalizuje závady na elektronických zařízeních 

a odstraňuje je 

komentář 

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

3. ročník 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena 

práce, požární prevence 
 

Výsledky vzdělávání – žák: učivo 

• dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a požární 

• při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a za-

řízení postupuje v souladu s předpisy a pracov-

ními postupy 

• uvede příklady bezpečnostních rizik, event. 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci 

• poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti 

• uvede povinnosti pracovníka i zaměstnavatele 

v případě pracovního úrazu 

- pracovněprávní problematika BOZP 

- první pomoc při úrazu, požární řád 

- vnitřní řád, všeobecné zásady a or-

ganizace odborného výcviku 

- ČSN 332000-4-41ed.2 

- ČSN 332000-7-701ed.2  

- ČSN 331600ed.2  

- ČSN050610 

- vyhláška 50/78 Sb. 

komentář 

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

 

Měření měřicími přístroji  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo 

• dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a požární 

• při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a za-

řízení postupuje v souladu s předpisy a pra-

covními postupy 

- analogové a digitální měřicí přístroje 

- praktická el. měření – el. napětí, el. 

proud, el. odpor, přechodový odpor, 

izolační odpor, unikající proudy, el. 

příkon, el. kapacita 

- měření tlaku a teploty 
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• uvede příklady bezpečnostních rizik, event. 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci 

• poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti 

• uvede povinnosti pracovníka i zaměstnavatele 

v případě pracovního úrazu 

• rozlišuje vlastnosti elektrických přístrojů pro 

spínání, jištění, proudovou ochranu 

• rozumí zapojení elektrických přístrojů dle 

schématu 

• uvádí do provozu elektrické přístroje a zaří-

zení 

• lokalizuje závady na elektrických přístrojích 

a zařízeních a odstraňuje je 

• zapojuje elektrické stroje pro nízké napětí 

a dokáže překontrolovat jejich činnost 

• montuje, demontuje, opravuje, nahrazuje a se-

stavuje jednotlivé mechanické části elektro-

technických zařízení, strojů a přístrojů 

• provádí montáže, opravy a rekonstrukce chla-

dicích a klimatizačních zařízení 

- názvosloví, jmenovité hodnoty, štít-

kové údaje 

- zjišťování závad a jejich odstraňo-

vání v obvodech 

- správná volba a postup měření 

- souborné práce – měření motorkom-

presorů 

- zjišťování závad 

- připojování elekt. přístrojů a měřidel 

komentář 

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

 

Elektrické stroje a přístroje  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo 

• dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a požární 

• při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a za-

řízení postupuje v souladu s předpisy a pracov-

ními postupy 

• uvede příklady bezpečnostních rizik, event. 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci 

• poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti 

• uvede povinnosti pracovníka i zaměstnavatele 

v případě pracovního úrazu 

• rozlišuje vlastnosti elektrických přístrojů pro 

spínání, jištění, proudovou ochranu 

• rozumí zapojení elektrických přístrojů dle 

schématu 

• uvádí do provozu elektrické přístroje a zařízení 

- rozběhy motorů  

- frekvenční měnič 

- regulátory otáček 

- zapojování ovládací a silové části 

- jisticí, ochranné a bezpečnostní 

prvky v el. obvodech 

- pracovní postupy, druhy závad, na-

stavení parametrů, seřízení 

- řídicí, ovládací a pomocné prvky 

v el. obvodech 

- tepelné, teplotní, proudové a tlakové 

prvky v el. obvodech 

- znalost funkce instalačních prvků  

- seznámení se s přístroji pro kontrolu 

a zjišťování závad  

- ovládání a regulace 
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• lokalizuje závady na elektrických přístrojích 

a zařízeních a odstraňuje je 

• zapojuje elektrické stroje pro nízké napětí 

a dokáže překontrolovat jejich činnost 

• montuje, demontuje, opravuje, nahrazuje a se-

stavuje jednotlivé mechanické části elektro-

technických zařízení, strojů a přístrojů 

• provádí montáže, opravy a rekonstrukce chla-

dicích a klimatizačních zařízení 

• vyměňuje a opravuje elektrické zdroje v elek-

trotechnických a elektronických zařízeních 

• sestavuje a zapojuje podle dokumentace ob-

vody s elektronickými součástkami 

• zjišťuje a vyhledává podle technické dokumen-

tace závady elektronických funkčních celků či 

desek 

• dodržuje při práci technologickou kázeň 

komentář 

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

 

Cvičné panely  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo 

• dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a požární 

• při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a za-

řízení postupuje v souladu s předpisy a pracov-

ními postupy 

• uvede příklady bezpečnostních rizik, event. 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci 

• poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti 

• uvádí do provozu elektrické přístroje a zařízení 

• lokalizuje závady na elektrických přístrojích 

a zařízeních a odstraňuje je 

• zapojuje elektrické stroje pro nízké napětí 

a dokáže překontrolovat jejich činnost 

• montuje, demontuje, opravuje, nahrazuje a se-

stavuje jednotlivé mechanické části elektro-

technických zařízení, strojů a přístrojů 

• provádí montáže, opravy a rekonstrukce chla-

dicích a klimatizačních zařízení 

- zapojování panelů - dle schématu a 

následná kontrola 

- souborné práce - zjišťování závad na 

el. částech obvodů 

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

 

Chladicí technika  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo 

• dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a požární 

• při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a za-

řízení postupuje v souladu s předpisy a pracov-

ními postupy 

• uvede příklady bezpečnostních rizik, event. 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci 

• poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti 

uvádí do provozu elektrické přístroje a zařízení 

• lokalizuje závady na elektrických přístrojích 

a zařízeních a odstraňuje je 

• zapojuje elektrické stroje pro nízké napětí 

a dokáže překontrolovat jejich činnost 

• montuje, demontuje, opravuje, nahrazuje a se-

stavuje jednotlivé mechanické části elektro-

technických zařízení, strojů a přístrojů 

• provádí montáže, opravy a rekonstrukce chla-

dicích a klimatizačních zařízení 

- chladiva, oleje a dehydrační pro-

středky  

- automatické, řídící a pomocné pří-

stroje - technologie oprav  

- klimatizace, tepelná čerpadla, 

střední a velké chlazení 

- termodynamika 

- souborné práce - zjišťování závad na 

částech chladicího okruhu 

- pájení plamenem - kyslík + acetylén 

- absorpční systém 

 

komentář 

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

 

Bezpečnost práce a seznámení s pracovištěm  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo 

• dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a požární 

• při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a za-

řízení postupuje v souladu s předpisy a pracov-

ními postupy 

• uvede příklady bezpečnostních rizik, event. 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci 

• poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti 

• uvede povinnosti pracovníka i zaměstnavatele 

v případě pracovního úrazu 

- bezpečnost práce, seznámení s pra-

covištěm 

- bezpečnost práce, používání auto-

genu, manipulace s chladivy 

- bezpečnost práce, izolační odpor, 

přechodový odpor ochranného vo-

diče 

 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce 
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Demontáž kompresorů, čištění, klasifikace dílů, 

celková oprava 
 

Výsledky vzdělávání – žák: učivo 

• dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a požární 

• při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a za-

řízení postupuje v souladu s předpisy a pracov-

ními postupy 

• uvede příklady bezpečnostních rizik, event. 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci 

• poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti 

uvádí do provozu elektrické přístroje a zařízení 

• lokalizuje závady na elektrických přístrojích 

a zařízeních a odstraňuje je 

• zapojuje elektrické stroje pro nízké napětí 

a dokáže překontrolovat jejich činnost 

• montuje, demontuje, opravuje, nahrazuje a se-

stavuje jednotlivé mechanické části elektro-

technických zařízení, strojů a přístrojů 

• provádí montáže, opravy a rekonstrukce chla-

dicích a klimatizačních zařízení 

- demontáž kompresorů čištění, klasi-

fikace dílů, celková oprava 

- montáž a opravy kompresorů, vý-

měna dílů, zabíhání, sušení 

 

komentář 

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

 

Výkonové zkoušky kompresorů  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo 

• dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a požární 

• při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a za-

řízení postupuje v souladu s předpisy a pracov-

ními postupy 

• uvede příklady bezpečnostních rizik, event. 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci 

• poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti 

uvádí do provozu elektrické přístroje a zařízení 

• lokalizuje závady na elektrických přístrojích 

a zařízeních a odstraňuje je 

• zapojuje elektrické stroje pro nízké napětí 

a dokáže překontrolovat jejich činnost 

- dílenské zkoušky výkonové 

- výkonové zkoušky v chladícím ok-

ruhu 
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• montuje, demontuje, opravuje, nahrazuje a se-

stavuje jednotlivé mechanické části elektro-

technických zařízení, strojů a přístrojů 

• provádí montáže, opravy a rekonstrukce chla-

dicích a klimatizačních zařízení 

komentář 

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

 

Montáž kompresorů, KCHJ jejich použití  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo 

• dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a požární 

• při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a za-

řízení postupuje v souladu s předpisy a pracov-

ními postupy 

• uvede příklady bezpečnostních rizik, event. 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci 

• poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti 

uvádí do provozu elektrické přístroje a zařízení 

• lokalizuje závady na elektrických přístrojích 

a zařízeních a odstraňuje je 

• zapojuje elektrické stroje pro nízké napětí 

a dokáže překontrolovat jejich činnost 

• montuje, demontuje, opravuje, nahrazuje a se-

stavuje jednotlivé mechanické části elektro-

technických zařízení, strojů a přístrojů 

• provádí montáže, opravy a rekonstrukce chla-

dicích a klimatizačních zařízení 

- montáž kompresorů, KCHJ, jejich 

použití 

- vakuování, plnění chladivem a ole-

jem 

- zkoušky těsnosti 

- zkušební provoz 

 

komentář 

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

 

Kompresorový parní systém s expanzním venti-

lem 
 

Výsledky vzdělávání – žák: učivo 

• dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a požární 

• při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a za-

řízení postupuje v souladu s předpisy a pracov-

ními postupy 

• uvede příklady bezpečnostních rizik, event. 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci 

- kompresorový parní systém s ex-

panzním ventilem 

- termostatické expanzní ventily.  

- způsoby zjišťování závad 

- automatický expanzní ventil, seřizo-

vání vypařovací teploty 

- nízkotlaký presostat, funkce, popis, 

seřízení  
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• poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti 

uvádí do provozu elektrické přístroje a zařízení 

• lokalizuje závady na elektrických přístrojích 

a zařízeních a odstraňuje je 

• zapojuje elektrické stroje pro nízké napětí 

a dokáže překontrolovat jejich činnost 

• montuje, demontuje, opravuje, nahrazuje a se-

stavuje jednotlivé mechanické části elektro-

technických zařízení, strojů a přístrojů 

• provádí montáže, opravy a rekonstrukce chla-

dicích a klimatizačních zařízení 

- vysokotlaký presostat, funkce, po-

pis, seřízení 

- diagnostika a pracovní postupy při 

odstraňování závad HJ okruhů 

- vyhořelý elektromotor MK KCHJ, 

BO filtr. Nedostatek chladiva, ne-

funkční expanzní ventil, ucpaný fil-

trdehydrátor 

- zatížení vysokým kondenzačním tla-

kem 

komentář 

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

 

Klimatizační zařízení  

výsledky vzdělávání učivo 

• dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a požární 

• při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a za-

řízení postupuje v souladu s předpisy a pracov-

ními postupy 

• uvede příklady bezpečnostních rizik, event. 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci 

• poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti 

uvádí do provozu elektrické přístroje a zařízení 

• zapojuje elektrické stroje pro nízké napětí 

a dokáže překontrolovat jejich činnost 

• montuje, demontuje, opravuje, nahrazuje a se-

stavuje jednotlivé mechanické části elektro-

technických zařízení, strojů a přístrojů 

• provádí montáže, opravy a rekonstrukce chla-

dicích a klimatizačních zařízení 

- klimatizační zařízení s expanzním 

ventilem  

- autoklimatizace 

komentář 

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

 

Zjišťování závad a způsob opravy chladicích ok-

ruhů s expanzní kapilárou 
 

Výsledky vzdělávání – žák: učivo 

• dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a požární 

- nedostatečný výkon kompresoru, za-

dřený kompresor, závitový zkrat. 

- únik chladiva, ucpání FD, zjišťování 
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• při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a za-

řízení postupuje v souladu s předpisy a pracov-

ními postupy 

• uvede příklady bezpečnostních rizik, event. 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci 

• poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti 

uvádí do provozu elektrické přístroje a zařízení 

• zapojuje elektrické stroje pro nízké napětí 

a dokáže překontrolovat jejich činnost 

• montuje, demontuje, opravuje, nahrazuje a se-

stavuje jednotlivé mechanické části elektro-

technických zařízení, strojů a přístrojů 

• provádí montáže, opravy a rekonstrukce chla-

dicích a klimatizačních zařízení 

úniku chladiva 

- Lokring spoje, použití chladiva R- 

600a 

 

komentář 

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

 

Měření teplotních hodnot na chladícím okruhu  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo 

• dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a požární 

• při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a za-

řízení postupuje v souladu s předpisy a pracov-

ními postupy 

• uvede příklady bezpečnostních rizik, event. 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci 

• poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti 

uvádí do provozu elektrické přístroje a zařízení 

• zapojuje elektrické stroje pro nízké napětí 

a dokáže překontrolovat jejich činnost 

• montuje, demontuje, opravuje, nahrazuje a se-

stavuje jednotlivé mechanické části elektro-

technických zařízení, strojů a přístrojů 

• provádí montáže, opravy a rekonstrukce chla-

dicích a klimatizačních zařízení 

- měření teplot na chladícím zařízení 

elektronickými měřícími přístroji 

 

komentář 

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

 

Měření tlakových hodnot na chladícím okruhu  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo 
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• dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a požární 

• při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a za-

řízení postupuje v souladu s předpisy a pracov-

ními postupy 

• uvede příklady bezpečnostních rizik, event. 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci 

• poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti 

• uvádí do provozu elektrické přístroje a zařízení 

• lokalizuje závady na elektrických přístrojích 

a zařízeních a odstraňuje je přístrojů 

- měření tlaků na chladícím zařízení 

elektronickými měřícími přístroji 

 

komentář 

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

 

 

Opakování tematických celků  

Výsledky vzdělávání – žák: učivo 

• dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a požární 

• uvede příklady bezpečnostních rizik, event. 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci 

• poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti 

• uvádí do provozu elektrické přístroje a zařízení 

• uvádí do provozu elektrické přístroje a zařízení 

• zná principy elektrických zapojení elektrických 

strojů 

• provádí přípravné práce, při kterých využívá 

dovednosti z oblasti zpracování a spojování ko-

vových i nekovových materiálů a manuální do-

vednosti specifické pro oblast zaměření 

• orientuje se v ovládacích systémech a poho-

nech chladicích zařízení 

• vyměňuje a opravuje elektrické zdroje v elek-

trotechnických a elektronických zařízeních 

• instaluje, demontuje a vyměňuje součástky 

a elektronické prvky 

• dodržuje při práci technologickou kázeň 

• lokalizuje závady na elektronických zařízeních 

a odstraňuje je 

- opakování tematických celků 
 

komentář 

pokrytí průřezových témat: Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce 
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6 Zajištění výuky   

Popis materiálního zajištění výuky   

Areál školy tvoří rozsáhlý komplex budov pro výuku i technické zázemí, vše na pozemcích 

školy a ve vlastnictví Královéhradeckého kraje.   

Specializované laboratoře a učebny moderně vybavené. Dílny, ve kterých probíhá výuka od-

borného výcviku, jsou v areálu v ulici Havlíčkova 156 v Kostelci nad Orlicí.   

Popis personálního zajištění výuky   

Výuku žáků zajišťuje dostatečný počet pedagogických pracovníků a učitelů odborného vý-

cviku.   

O chod internátu se starají stálí vychovatelé.   

Většina pedagogů má odbornou i pedagogickou kvalifikaci. Ostatní si je průběžně doplňují.   

Všichni učitelé jsou zapojeni v dalším vzdělávání (environmentálním, výpočetní techniky, od-

borném). Většina učitelů se podílí na rozvoji pedagogického i odborného vzdělání a přehledu. 

Navštěvují semináře a přednášky.  

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, gymnas-

tický sál, posilovna apod. V letním období je v areálu školy dostatek prostoru pro provozování 

dalších sportů. Město Kostelec má i dobré kulturní zázemí. 

 

 

7  Podmínky BOZP a PO 

Při výuce oboru Elektromechanik pro zařízení a stroje a při činnostech, které přímo souvisejí 

se vzděláváním, popřípadě při jiných činnostech, škola postupuje dle platných právních před-

pisů. Při zahájení školního roku škola prokazatelným způsobem seznámí žáky se školním řá-

dem, zásadami bezpečného chování, s ustanoveními konkrétních právních norem k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. 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 přísluš-

ného 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 doško-

lováni 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 vzdělá-
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vání podle školního vzdělávacího programu s počtem povinných vyučovacích hodin stanove-

ných v rámcovém vzdělávacím programu, který respektuje fyziologické a psychohygienické 

potřeby žáků, podmínky a obsah vzdělávání. Pozornost pedagogických pracovníků školy je za-

měřena na aktivní uplatňování metodiky prevence sociálně patologických jevů. 

 

8 Charakteristika spolupráce 

8.1 Spolupráce s dalšími institucemi   

 Škola využívá možnost praxe u těchto firem:  

A-Z CHLAZENÍ s.r.o. Hradec Králové  

KLIMACOOL s.r.o. Hradec Králové 

PZP HEATING. a.s. Dobré   

KLIMA CHLAZENÍ s.r.o., Třebechovice pod Orebem 

AIT – Česko s.r.o.  České Budějovice 

Johnson Controls International, spol. s r.o. Praha 4 

ZIKA CZ s.r.o. Praha 3 

CARRIER CHLADICÍ TECHNIKA CZ s r.o. Praha 4 

Klima Energy s.r.o. Týniště nad Orlicí 

BALOUS Josef, FRIO Potštejn   

Elklima s.r.o. Pardubice 

THERMO spol. s r.o. Pardubice 

iC system s.r.o. Plzeň 

CLIMTECH s.r.o. Dlouhá Ves 

 

Poznámka:  

Jedná se o stav v roce 2022. Navazování a případné ukončování spolupráce s firmami, kde 

probíhá praxe, je plně v kompetenci školy.  

 

8.2 Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími sociálními partnery   

Společné akce rodičů a žáků konzultace dětí a rodičů s učiteli u daného předmětu, mimoškolní 

akce (výlety, exkurze), ostatní slavnosti, třídní schůzky  

Pravidelné školní akce den otevřených dveří, divadlo, ples, výstava chladicí a klimatizační 

techniky.   
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9 Autoevaluace školy 

Autoevaluace je vnitřní hodnocení školy které napomáhá ke zkvalitnění a zefektivnění vzdělá-

vání 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 

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 

Autoevaluace je vnitřní hodnocení školy které napomáhá ke zkvalitnění a zefektivnění vzdělá-

vání 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. 

 


