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Profil absolventa 

 
Identifikační údaje: 
Název instituce:    Střední průmyslová škola strojní a stavební, Tábor 

Název ŠVP:     78 – 42 – M/01 Technické lyceum 

Kód a název oboru vzdělání:  78 – 42 – M/01 Technické lyceum 

Dosažený stupeň vzdělání:   střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Délka a forma studia:   4 roky, denní studium 

Školní vzdělávací program je určen pro hochy a dívky se 

zájmem o techniku, matematiku, přírodní vědy a 

informatiku. 

 

Pracovní uplatnění absolventa 
Absolvent Technického lycea získává vědomosti, dovednosti a návyky potřebné jak pro 

terciární vzdělávání, tak pro celoživotní vzdělávání a uplatnění na trhu práce. Je připraven ke 

studiu na vysokých a vyšších odborných školách zejména technického směru (všechny obory 

na technických a ekonomických fakultách vysokých škol, studium matematiky, fyziky, 

chemie, výpočetní techniky apod.). Vzdělávací program vybavuje absolventy kognitivními 

dovednostmi, které usnadní jejich adaptaci na vysokoškolský způsob studia a na požadavky 

studia technických disciplín. Během středoškolského studia Technického lycea si osvojí nejen 

teoretické poznatky, ale naučí se analyzovat a řešit problémy, aplikovat získané vědomosti a 

uplatňovat je při řešení pracovních metod a postupů. Odborné vyučovací předměty jsou 

koncipovány tak, že podporují logické uvažování a představivost, čímž odkrývají podstatu 

techniky a tím rozvíjejí technické myšlení absolventů. 

Absolvent se na základě získaných odborných kompetencí uplatní na pracovištích, 

kde se vyžaduje připravenost k práci s prostředky informačních a komunikačních technologií, 

řešení jednodušších programátorských úloh, znalost cizích jazyků, využívání CAD systémů, 

dodržování pravidel normalizace a standardizace, znalost základních poznatků z ekonomiky, 

strojírenství, stavebnictví, elektrotechniky, práva a managementu. Umí jednat s lidmi a 

přesvědčivě vystupovat. Je schopen rozvíjet vlastní podnikatelské aktivity, uplatnit se  

v technicko-hospodářských funkcích, např. jako architekt, geodet, ICT specialista, 

programátor, projektant, návrhář, grafik, designer, 3D modelář, vizualizátor, průmyslový 

konstruktér, technolog, tester automatizační regulační techniky, databázový a informační 

specialista, revisní a servisní technik, analytik, technický poradce, administrátor počítačových 

systémů a sítí, supervisor, dispečer, ekonom, odborný prodejce, ale může najít uplatnění i 

v mnoha jiných profesích a významných oblastech lidského života. 

 

Výsledky vzdělávání 
Absolvent v oblasti výkonu profese 

· dodržuje zásady kultury jazykového projevu a běžných forem komunikace 

· tvoří základní typy mluvených i psaných projevů, orientuje se ve stavbě textu, postihne 

hlavní myšlenky, srozumitelně, souvisle a jazykově správně formuluje své myšlenky a názory 

· první cizí jazyk používá na úrovni běžné hovorové komunikace, čte s porozuměním a 

orientuje se v odborných a populárních textech a ve firemní literatuře, zná základy druhého 

cizího jazyka 

· používá základní metody vědecké práce, dovede technicky myslet, analyzovat problémy, 

aplikuje matematické a přírodovědné postupy i prostorovou představivost při jejich řešení, 
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Profil absolventa 

 

zdůvodňuje a obhajuje zvolené řešení, rozumí vzájemným vazbám mezi okruhy učiva 

matematiky, fyziky, mechaniky a elektrotechniky 

· dokáže zpracovávat a interpretovat data získaná prostřednictvím pozorování, experimentů a 

měření 

· aplikuje důležité poznatky z oborů strojních, stavebních a elektrotechnických, používá a 

dodržuje odbornou terminologii a pravidla normalizace a standardizace 

· ovládá parametrické modelování, vytváří technickou dokumentaci s využitím CAD systémů 

· pracuje na počítači s běžným kancelářským a aplikačním softwarem, je schopen naučit se 

pracovat s novým aplikačním softwarem 

· získává a vyhodnocuje informace prostřednictvím informačních technologií, komunikuje 

pomocí prostředků online a offline komunikace, tvoří a upravuje webové stránky 

· rozumí algoritmizaci a základům programování ve vyšším programovacím jazyce, řeší 

jednodušší programátorské úlohy 

 

Absolvent je veden tak, aby 

· chápal význam vzdělávání, sebevzdělávání a celoživotního učení pro svoji úspěšnou kariéru 

· znal své reálné odborné a osobnostní kvality, uměl konstruktivně zvažovat své možnosti 

v oblasti profesní dráhy, orientoval se v nabídce profesních příležitostí v regionu, dokázal 

posoudit obsah a náročnost uvažovaného vysokoškolského studia a míru svého uplatnění 

po jeho absolvování 

· dokázal pracovat v týmu, kvalitně, svědomitě a pečlivě, snažil se dosahovat co nejlepších 

výsledků, konstruktivně přistupoval k důvodné kritice 

· vhodně prezentoval výsledky své práce i dispozice k dalšímu profesnímu i osobnostnímu 

rozvoji 

· uvažoval a jednal ekonomicky v osobním i pracovním životě (tj. bral v úvahu náklady, 

výnosy a zisk každé činnosti), byl loajální v pozici zaměstnance, chápal kvalitu jako 

významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku 

· dbal na ekologická hlediska, chránil životní prostředí a ekonomicky nakládal s materiály, 

energiemi, odpady a vodou 

· orientoval se v základních právech a povinnostech zaměstnavatelů a zaměstnanců 

· dodržoval zásady a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce, požární 

ochrany, znal pracovní rizika spojená s výkonem svého povolání, 

· osvojil si základní vědomosti a dovednosti potřebné pro rozvíjení vlastních podnikatelských 

aktivit 

 

Pro další rozvoj absolventa v pracovním, občanském i osobním životě se předpokládá, 

že 

· čte s porozuměním texty verbální, ikonické (tabulky, grafy, schémata, výkresy) atd. 

· dovede se vyjadřovat v mateřském a ve dvou cizích jazycích přiměřeně situaci 

každodenního 

a pracovního života, zpracovává texty na běžná i odborná témata 

· je schopen pohotově reagovat na vybraná všeobecná i odborná témata, diskutovat, 

vyjednávat, obhajovat stanoviska, přesvědčivě vystupovat, akceptovat odlišný názor, pracovat 

v týmu 

· má základní znalosti o fungování multikulturní demokratické společnosti, uvědomuje si 

svou národní příslušnost, respektuje a hájí lidská práva, toleruje odlišnosti 

· vytváří a obhajuje vlastní filozofické a etické názory 

· má základní znalosti v oblasti právního vědomí 
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· má vědomosti a dovednosti z ekonomiky a podnikání potřebné k orientaci na trhu práce,  

v podnikových činnostech a v pracovněprávních vztazích 

· má základní numerické znalosti, dokáže odhadnout výsledek řešení praktického úkolu 

· zná zásady správné životosprávy, relaxace a regenerace duševních a fyzických sil, poskytne 

první pomoc při úrazu a náhlém onemocnění 

· identifikuje běžné problémy a zná základní způsoby jejich řešení, umí se přizpůsobit 

měnícím se životním a pracovním podmínkám 

 

Vzdělávání absolventa v oblasti citové, postojové a hodnotové směřuje k tomu, aby 

· měl aktivní přístup k životu, pozitivní vztah k umění a kultuře, rozpoznal estetické kvality 

díla 

· respektoval lidská práva, dodržoval zákony, řídil svůj život v souladu s morálními principy, 

přispíval k uplatňování demokratických hodnot 

· vystupoval a komunikoval slušně a odpovědně, samostatně a iniciativně ve vlastním i 

veřejném zájmu 

· chránil životní prostředí, chápal význam životního prostředí pro člověka a jednal v duchu 

trvale udržitelného rozvoje 

· pociťoval odpovědnost za své zdraví, usiloval o zdravý životní styl a o zdokonalování své 

tělesné zdatnosti 

· vytvářel a udržoval kvalitní partnerské vztahy, vztahy v rodině, upevňoval mezilidské 

vztahy 

· uměl myslet kriticky – zkoumal věrohodnost informací, rozpoznal manipulaci, vytvářel si 

vlastní úsudek a dokázal ho prosadit 

· uvědomoval si odpovědnost za vlastní život, ctil život jako nejvyšší hodnotu 

 

Způsob ukončení vzdělávání, certifikace a možnosti dalšího vzdělávání 

Absolvent získá složením maturitní zkoušky střední vzdělání s maturitní zkouškou a  

to mu umožní pokračovat ve studiu na vysoké škole zejména technického směru. Obsah a 

organizace maturitní zkoušky se řídí školským zákonem 561/2004 Sb a vyhláškou  

177/2009 Sb o ukončování studia na středních školách. 

Absolventi, kteří budou hledat uplatnění přímo v praxi, si mohou odbornou přípravu doplnit 

na vyšší odborné škole. Škola připravuje své absolventy tak, aby se v dalším studiu rychle 

a snadno přizpůsobili novým podmínkám vysokých a vyšších odborných škol i technicko-

podnikatelské praxi. 
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Charakteristika vzdělávacího programu 

 

 
Identifikační údaje: 
Název instituce:    Střední průmyslová škola strojní a stavební, Tábor 

Název ŠVP:     78 – 42 – M/01 Technické lyceum 

Kód a název oboru vzdělání:  78 – 42 – M/01 Technické lyceum 

Dosažený stupeň vzdělání:   střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Vstupní předpoklady žáků:  vzdělávací program je určen žákům a dalším uchazečům, 

kteří splnili povinnou školní docházku a podmínky 

přijímacího řízení 

Délka a forma studia:   4 roky denní studium 

Stupeň vzdělání:    střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Datum platnosti:    od 1. září 2009 

 

1. Pojetí a cíle vzdělávacího programu 

 

Vzdělávací program připravuje žáky ke studiu technických nebo technicko-ekonomických 

oborů na vysokých školách technického nebo ekonomického zaměření. Je určen absolventům 

základních škol se zájmem o techniku, matematiku a přírodní vědy. 

 

Studijní obor sleduje tyto cíle: 

- zvýšit zájem žáků o studium technických a technicko-ekonomických oborů na vysokých 

školách 

- poskytnout žákům všeobecný rozhled v oblasti, techniky, ekonomiky, přírodních věd 

a informačních a komunikačních technologií 

- umožnit žákům dobře se připravit na další studium a odpovědně rozhodnout o své profesní 

kariéře 

- připravit absolventy ke studiu na vysokých školách a vyšších odborných školách nejen 

po stránce vědomostní, ale také dovednostní a postojové 

- formovat jejich vztah k technice 

2. Charakteristika obsahových složek 

 

Vzdělávací program je koncipován ve dvou rovinách. Jednu tvoří všeobecně-vzdělávací 

základ, který je povinný pro všechny žáky. Druhou, menší část představuje výběrové učivo, 

jehož snahou je přispět k lepší připravenosti žáků ke zvolenému studijnímu oboru. Důraz je 

kladen především na matematiku, fyziku, informační technologii, CAD systémy a na odborné 

předměty, které si žáci volí podle svého zájmu a orientace. Neméně důležité jsou český jazyk 

a literatura, dva cizí jazyky a cizojazyčná konverzace, ale také občanská nauka, dějepis, 

zeměpis, chemie, biologie a geologie, tělesná výchova, ekonomika, technika administrativy, 

technické kreslení, deskriptivní geometrie a průmyslové výtvarnictví. 
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Vzdělávací program je pojatý kombinovaným způsobem, je členěn do učebních předmětů a 

jejich osnov. Každý žák si volí po prvním ročníku jeden ze čtyř nabízených modulů další 

odborné specializace. Jednotlivé moduly jsou dále rozpracovány do jednotlivých předmětů. 

Žáci si volí z těchto specializací: Programování a výpočetní technika, Elektrotechnika, 

Stavebnictví, Architektura a umění. 

 

2.1 Jazykové vzdělávání 

Rozvíjí především komunikativní dovednosti žáků a učí je kultivovaně se vyjadřovat ústně 

i písemně v českém jazyce nebo v cizím jazyce a efektivně pracovat s textem jako zdrojem 

informací i jako formativním prostředkem. Rozvíjí čtenářskou gramotnost žáků, učí je 

vstupovat do vzájemných kontaktů s druhými lidmi a pomáhá jim uplatnit se ve společnosti. 

Zprostředkovává jim potřebné informace a přibližuje kulturní a jiné hodnoty.  

Jazyk jako důležitý nástroj myšlení pomáhá žákům v rozvoji jejich kognitivních schopností a 

logického myšlení, přispívá ke tříbení jazykového a estetického cítění a k celkové kultivaci 

osobnosti žáka. V neposlední řadě napomáhá i k jejich lepšímu porozumění těm národům, 

jejichž jazyk ovládají. 

 

2.2 Společenskovědní a ekonomické vzdělávání 

Učivo je zahrnuto v předmětech základy společenských věd, dějepis, ekonomika, zeměpis 

a doplňuje se i v dalších předmětech. Toto vzdělávání rozvíjí historické vědomí žáků, aby na 

základě poznání minulosti lépe pochopili současnost a její problémy. Učí je nejen porozumět 

sobě, ale i orientovat se ve společnosti a světě, v němž žijí a budou i v budoucnu žít. Rozvíjí 

jejich právní vědomí. Cílem je připravit žáky na aktivní občanský život v demokratické 

společnosti, vybavit je mediální gramotností a poznatky o životě v multikulturní společnosti. 

Klade si za cíl i oblast filozofie, etiky a ekonomického vědomí žáků, aby se dovedli co 

nejlépe chovat v prostředí tržní ekonomiky, aby pochopili filozofické a ekonomické otázky 

doby nejen jako občané, ale i budoucí pracovníci. Rozvíjí geografické myšlení, které spočívá 

v chápání souvislostí a vzájemných vztahů mezi aktivitami lidí, polohou a prostředím na 

Zemi, v racionálním zdůvodnění územní organizace společnosti, v hledání cesty 

k efektivnímu využití přírodních podmínek a zdrojů, k jejich ochraně, obnově a zachování pro 

další generace. 

 

2.3 Matematické vzdělávání 

Matematické vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci uměli využívat matematických vědomostí 

a dovedností v praktickém životě (při řešení běžných situací vyžadujících efektivní způsoby 

výpočtu a poznatky o geometrických útvarech) a aplikovat matematické poznatky a postupy 

v odborných předmětech. Žáci by se měli naučit číst s porozuměním matematický text, 

vyhodnotit informace získané z různých zdrojů (grafů, diagramů, tabulek a Internetu), 

podrobovat je logickému rozboru a zaujímat k nim stanovisko, naučit se přesnosti a 

preciznosti ve vyjadřování i v ostatních činnostech, používat odbornou literaturu, Internet, 

PC, kalkulátor, rýsovací potřeby. 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci získali pozitivní postoj k matematice, zvýšili svůj zájem 

o ni a její aplikace, aby našli motivaci k celoživotnímu vzdělávání, důvěru ve vlastní 

schopnosti a dosáhli preciznosti při práci. 

 

2.4 Přírodovědné vzdělávání 

Přírodovědné vzdělávání se realizuje především v předmětech fyzika, chemie, biologie a 

zeměpis. Výuka přispívá k hlubšímu a komplexnímu pojetí přírodních jevů a zákonů. Žáci se 

naučí využívat přírodovědné poznatky ve svém dalším profesním i běžném životě. 
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Vyučování směřuje k tomu, aby se naučili pozorovat a zkoumat přírodu, prováděli pokusy 

a měření, uměli vyhledávat důležité informace, zpracovávat je, zaujímat k nim stanovisko 

a prezentovat výsledky práce. 

Žáci by měli porozumět i postavení člověka v přírodě, základním ekologickým souvislostem, 

vlivu chemických látek na životní prostředí i na člověka. Tato témata jsou zpracována  

v předmětu zeměpis, který je součástí společenskovědního a ekonomického vzdělávání. 

Vzdělávání směřuje k získání pozitivního postoje k přírodě a motivuje žáky k celoživotnímu 

vzdělávání se v této oblasti. 

 

2.5 Estetické vzdělávání 

Estetické vzdělávání přispívá k rozvoji osobnosti žáka. Vychovává ke kultivovanému 

jazykovému projevu, formuje vztah k materiálním a duchovním hodnotám. Žáci jsou vedeni, 

aby ve svém životním stylu uplatňovali estetická hlediska, chápali význam umění pro 

člověka, dovedli nejen vnímat umění a kulturu, ale naučili se být tolerantní k estetickému 

cítění druhých a uvědomili si vliv prostředků masové komunikace na utváření kultury. 

Toto vzdělávání prochází všemi předměty, ale především se realizuje v českém jazyce a 

literatuře, cizích jazycích, základech společenských věd, dějepise, průmyslovém výtvarnictví 

a deskriptivní geometrii. 

 

2.6 Péče o vlastní zdraví a tělesnou zdatnost 

Tato oblast je zaměřena na podporu fyzického a psychického zdraví žáků, na vytváření 

pozitivního postoje k vlastnímu zdraví, na posilování fyzické zdatnosti a volních vlastností 

žáků. Cílem je vybavit žáky znalostmi a dovednostmi potřebnými pro tělesný rozvoj, učit je 

vyrovnávat se s jednostrannou zátěží a nedostatkem pohybu. Důraz je kladen především na to, 

aby žáci získali kladný vztah ke sportu a chápali význam pohybových aktivit pro své zdraví. 

Učivo se realizuje především v tělesné výchově a biologii, ale i v základech společenských 

věd a prostupuje i ostatními předměty. S praktickými ukázkami se žáci setkávají především na 

sportovních kurzech a dalších aktivitách organizovaných školou. 

V rámci minimálního preventivního programu školy je kladen důraz na zdravý životní styl, 

komunikaci a spolupráci ve skupině. Jedná se o průběžný program zaměřený na osobnostní 

a sociální rozvoj a výcvik v sociálně komunikativních dovednostech. Program zasahuje 

výchovnou i vzdělávací složku vzdělání během celého školního roku, směřuje k pozitivnímu 

vnímání klimatu třídy a následně i školy, ke změně motivace žáků i pedagogů a ke změnám 

vyučovacích metod. Minimální preventivní program je realizován zejména formou besed, 

přednášek a seminářů za účasti odborníků ze spolupracujících organizací, rozhovory s žáky 

a spoluprací s rodiči, pracovníky Pedagogicko-psychologické poradny a dalšími odborníky. 

 

2.7 Vzdělávání v informačních technologiích 

Cílem vzdělávání je naučit žáky pracovat s prostředky informačních a komunikačních 

technologií a pracovat s informacemi. Žáci zvládnou na uživatelské úrovni používat operační 

systém a pracovat s běžným kancelářským a aplikačním programovým vybavením. Výuka 

především směřuje k tomu, aby žáci uměli efektivně pracovat s informacemi a komunikovat 

pomocí Internetu, což se realizuje jednak v rámci předmětu informační a komunikační 

technologie, jednak důsledným využíváním prostředků informačních a komunikačních 

technologií v celém vzdělávacím procesu. Je zaměřena tak, aby se žáci dokázali 

přizpůsobovat změnám ve vývoji těchto prostředků, byli schopni pracovat s novým 

aplikačním softwarem a dokázali na jednoduché programátorské úrovni pracovat s 

jednotlivými aplikacemi. 
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2.8 Vzdělávání ve volitelných odborných předmětech 

Cílem specializace Elektrotechnika je naučit žáky základním elektrotechnickým vztahům a 

pojmům. Žáci by měli ovládat elektrotechnické názvosloví, principy činnosti, výpočty a 

kreslení základních elektronických obvodů a zařízení. Měli by se orientovat v sortimentu 

elektrotechnických materiálů, zařízení a strojů a využívat je při jednoduchých konstrukčních 

návrzích. Žáci musí zvládnout pravidla bezpečnosti práce s elektrickými zařízeními dle 

příslušných ČSN. V předmětech Základy elektrotechniky a Elektrotechnika zvládnou žáci 

teoretické základy. Naučí se počítat elektrické obvody, kreslit schémata, studují vlastnosti a 

použití elektrických zařízení, umí aplikovat průmyslovou elektroniku. V předmětu 

Automatizace získají znalosti o samočinné regulaci, naučí se programovat PLC automaty, umí 

sestavit pneumatické systémy. V navazujícím předmětu Kybernetika se naučí tvořit algoritmy 

řízení systémů a prakticky je realizovat, zvládnou naprogramovat regulaci. Naučí se používat 

Laplaceovu transformaci k řešení diferenciálních rovnic regulačních obvodů. Završujícím 

předmětem Počítačové systémy žáci získají detailní vědomosti o hardware a software PC i 

průmyslových počítačů, seznámí se s počítačovými měřícími systémy a získají pokročilé 

vědomosti o počítačových sítích. 

Pilotním vyučovacím předmětem zaměření Programování a výpočetní technika je 

Programování, v němž se žáci nejprve detailně seznámí s číselnými soustavami, znakovými 

řetězci a způsoby kódování. Naučí se programovat uživatelskou aplikaci, průmyslový automat 

PLC dálkově monitorovat i řídit výrobní procesy. Programují analogový počítač a řeší 

diferenciální a implicitní rovnice. V souběžně probíhajícím předmětu Technika počítačů se 

žáci seznámí s PC komponenty a studují číslicové a logické obvody. Výuku doplňuje předmět 

Algoritmizace, při kterém se žáci naučí tvořit program, a završuje ji předmět Počítačové sítě, 

ve kterém se žáci seznámí s technologiemi LAN. Testují technické vybavení serverů i jejich 

programovou platformu Windows Server 2003 nebo Linux. 

Cílem specializací Stavebnictví a Architektura a umění  je naučit žáky základním pojmům a 

vztahům ze stavební mechaniky a stavebnictví. Žáci ovládají základní stavební názvosloví, 

naučí se dimenzovat a kreslit jednoduché stavební konstrukce. Orientují se v sortimentu 

stavebních materiálů a jejich vlastností, měli by být schopni využít je při návrhu základních 

konstrukcí. Seznamují se s dějinami umění, s naší i světovou architekturou.  

 

2.9 Profilující vzdělávání 

Profilující vzdělávání je koncipováno ve dvou rovinách, v oblasti matematicko–přírodovědné 

a v oblasti obecně technického vzdělávání. 

V matematicko–přírodovědné části, která je společná pro všechny, získají žáci základní 

matematické a přírodovědné znalosti a dovednosti na úrovni potřebné pro úspěšné studium 

technických oborů na vysokých školách. Zejména schopnost vyjádřit své matematické 

myšlenky slovně i písemně, matematizovat reálnou situaci, mít dobrou prostorovou 

představivost, dokázat aplikovat matematické poznatky při řešení praktických problémů, 

porozumět přírodním zákonům a jevům, ovládat základní přírodovědné metody a postupy, 

pracovat s laboratorní technikou. 

V oblasti technického vzdělávání si žáci osvojí vybrané poznatky z oblasti techniky, 

především technické mechaniky a elektrotechniky, a naučí se základům projektování a 

konstruování včetně počítačové grafiky. Pochopí souvislosti mezi učivem aplikované 

matematiky, technické fyziky a technických předmětů a naučí se k řešení problémů využívat 

prostředky informačních a komunikačních technologií. 

Důležité místo zaujímají exkurze do podniků a práce na ročníkových seminárních pracích. 
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2.10 Klíčové kompetence 

Jedná se o soubor schopností, znalostí a postojů, které jsou obecně přenositelné a které 

potřebuje člověk, aby mohl žít v současném světě. Jsou využívány v práci i osobním životě, 

pomáhají k lepšímu uplatnění absolventů na trhu práce a jsou významné pro jejich celoživotní 

rozvoj. Podílí se na nich všeobecné i odborné vzdělávání. 

Jedná se o tyto kompetence: 

Komunikativní 

Žáci jsou schopni: 

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

i psaných, vhodně se prezentovat 

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

správně 

- aktivně se zúčastňovat diskusí, umět naslouchat druhým, formulovat a obhajovat své 

názory a postoje 

- zpracovávat jednoduché texty na běžné i odborné téma a dodržovat jazykové a stylistické 

normy, odbornou terminologii 

- písemně zaznamenávat myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí 

- zpracovávat informace získané četbou a hledáním na Internetu 

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

Personální a sociální 

Žáci jsou připraveni: 

- reálně posuzovat své možnosti, stanovovat si cíle a priority na základě schopností, zájmové 

a pracovní orientace 

- efektivně se učit a pracovat, využívat ke svému učení zkušenosti jiných 

- dále se vzdělávat a pečovat o své duševní i fyzické zdraví 

- adaptovat se na měnící se životní i pracovní podmínky a podle svých schopností je 

ovlivňovat 

- pracovat v týmu a přispívat svými podněty k zlepšení práce a plnění úkolů, mít odpovědnost 

za svou vlastní práci 

- přispívat k zlepšení mezilidských vztahů a předcházet osobním konfliktům 

Kompetence k pracovnímu uplatnění 

Absolventi dokáží: 

- mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce, získávat a vyhodnocovat informace 

o pracovních nabídkách 

- komunikovat s potencionálními zaměstnavateli, aplikovat práva a povinnosti zaměstnavatelů 

a zaměstnanců 

- osvojit si základní vědomosti a dovednosti potřebné pro rozvíjení vlastních podnikatelských 

aktivit 

Kompetence k samostatnému řešení běžných pracovních i mimopracovních problémů 

Žáci umí: 

- porozumět zadání úkolu, získat potřebné informace, navrhnout řešení a zdůvodnit je 

- uplatňovat různé postupy a metody, používat vhodné pomůcky 

- vyhodnocovat výsledky 

Kompetence k práci s prostředky informačních a komunikačních technologií a k práci 

s informacemi 

Žáci umí: 

- pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií 

- pracovat s běžným i aplikačním programovým vybavením 

- učit se používat nový aplikační software 
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- řešit jednoduché programátorské úlohy 

- získávat a zpracovávat informace ze sítě Internet, tvořit a upravovat webové stránky 

- využívat prostředky online a offline komunikace 

Kompetence k matematickým aplikacím 

Žáci se naučí: 

- správně používat pojmy kvantifikujícího charakteru 

- volit vhodné matematické postupy a metody 

- využívat a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, grafy, diagramy, 

schémata) reálných situací a používat je pro řešení 

- nacházet funkční závislosti při řešení praktických úkolů 

- umět odhadnout výsledky řešení 

- sestavit na základě dílčích výsledků řešení praktického úkolu 

 

2.11 Realizace průřezových témat 

Konkrétní realizace průřezových témat je uvedena v učebních osnovách jednotlivých 

předmětů. 

Občan v demokratické společnosti 

Průřezové téma je realizováno v předmětech základy společenských věd, dějepis, zeměpis 

a ekonomika, avšak musí prostupovat napříč všemi předměty, neboť jeho úkol je především 

formativní, spočívá v budování občanské gramotnosti žáků, vede je k tomu, aby byli 

odpovědnými aktivními občany, což nelze bez vhodného klimatu školy a kvalitní spolupráce 

s rodiči i širokou veřejností. 

Cílem je vychovat žáky k tomu, aby především byli zodpovědní za své názory, uměli 

uvažovat o existenčních otázkách, učili se být kriticky tolerantní, uměli odolávat myšlenkové 

manipulaci (včetně médií), uměli komunikovat a hledat kompromis, aby se dokázali 

angažovat, vážit si materiálních a duchovních hodnot, chránili životní prostředí. 

Člověk a životní prostředí 

Průřezové téma člověk a životní prostředí je realizováno ve vyučovacích předmětech zeměpis 

a biologie. Dosažené znalosti napomáhají žákům pochopit zásadní význam přírody a 

životního prostředí pro člověka, získat povědomí o základních ekologických zákonitostech a 

negativních dopadech působení člověka na přírodu a životní prostředí. Žáci si budují takové 

postoje a hodnotovou orientaci, na jejichž základě si budou utvářet svůj budoucí životní styl 

v intencích udržitelného rozvoje a ekologicky přijatelných hledisek. 

Člověk a svět práce 

Toto téma je realizováno převážně v předmětech základy společenských věd, ekonomika, 

český jazyk, v cizích jazycích, avšak zároveň se bude opírat o předměty odborného profilu 

tak, aby se absolvent dokázal co nejlépe uplatnit na trhu práce i v životě. Získané znalosti 

a kompetence mu mají umožnit aktivní pracovní život a úspěšnou kariéru tak, aby byl 

kdykoliv schopen adaptovat se na změněné podmínky, procházet rekvalifikacemi, přizpůsobit 

se světu práce po všech stránkách. Nedílnou součástí realizace tématu je spolupráce s úřadem 

práce, exkurze v zaměstnaneckých organizacích a odborná praxe. 

Informační a komunikační technologie 

Průřezové téma je realizováno ve vyučovacích předmětech informační a komunikační 

technologie, technika administrativy a CAD systémy. Dosažené znalosti a dovednosti žáci 

využívají ve všech ostatních předmětech. Jsou připravováni tak, aby se jim počítač stal 

běžným pracovním nástrojem. Pracují s kancelářským softwarem (textový editor, tabulkový 

procesor, relační databáze), vytvářejí prezentace, používají software pro práci s grafikou, 

získávají informace z celosvětové sítě, zvládají různé způsoby komunikace na Internetu, 
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pracují s CAD systémy. Jsou vedeni k tomu, aby dokázali dosažené znalosti aktivně využívat 

v dalším studiu i v praktickém životě. 

3. Organizace výuky 

 

Studium oboru 78 – 42 – M/01 Technické lyceum je organizované jako čtyřleté denní. 

Přijímání žáků ke studiu se řídí zákonem 561/2004 Sb. Konkrétní podmínky pro daný školní 

rok stanoví ředitel školy v souladu s platnou prováděcí vyhláškou. Studium je zakončeno 

maturitní zkouškou podle zákona 561/2004 Sb a vyhlášky 177/2009 Sb. Třetím povinným 

předmětem společné části maturitní zkoušky je matematika. Profilová část maturitní zkoušky 

zahrnuje maturitní práci s obhajobu před zkušební maturitní komisí, ústní zkoušku 

z matematiky a ústní zkoušku povinnou volbou z předmětů: fyzika, deskriptivní geometrie, 

chemie a předmětů odborného zaměření.  

Nedílnou součástí vzdělávání žáků je i příprava na aktivní uplatnění na trhu práce. Její pojetí 

a způsob realizace jsou dány metodickým pokynem MŠMT k zařazení učiva Úvod do světa 

práce, který vydalo MŠMT na základě usnesení vlády ČR č. 325 ze dne 3. dubna 2000 

k „Opatření ke zvýšení zaměstnanosti absolventů škol“. Vybrané prvky jsou zapracovány do 

učebních dokumentů. 

Zvýšená pozornost je věnována bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a dodržování 

pracovněprávních předpisů a ochraně člověka za mimořádných událostí ve smyslu pokynu 

MŠMT, č.j. 13586/03-22, ze dne 4.3.2003. Této problematice se věnují všichni učitelé  

v rámci svých předmětů a výchovného působení na žáky. 

Ve třetím ročníku žáci absolvují 2 týdny souvislé odborné praxe a mohou vypracovat 

ročníkové seminární práce, které přispějí k lepší profesní orientaci, motivaci žáků a  

k prohloubení jejich vědomostí ze základních i profilujících předmětů. Odborná praxe je 

potom ve většině případů východiskem a zdrojem informací pro vypracování maturitní práce 

v závěrečném ročníku studia. 

4. Metodické přístupy 

 

Metody a formy vzdělávání volí vyučující se zřetelem k charakteru předmětu, ke konkrétní 

situaci ve vyučovacím procesu. Při výuce jsou využívány moderní vyučovací metody, které 

zvyšují motivaci a efektivitu, a tedy i kvalitu vzdělávacího procesu. Jsou popsány samostatně 

v rámci učebních osnov jednotlivých předmětů. 

5. Struktura vzdělávacího programu 

 

Obsah vzdělávání je strukturován do vyučovacích předmětů, jejichž rozsah je vymezen 

v učebních osnovách. Předměty se dělí na dvě skupiny –  předměty povinného základu a 

předměty odborných zaměření, které slouží k prohloubení vědomostí žáků a zohledňují jejich 

zájmy z hlediska dalšího studia na vysokých školách nebo vyšších odborných školách. Cílem 

je připravit žáky co nejlépe pro jejich další studijní a pracovní uplatnění. 

V učebních osnovách jednotlivých předmětů jsou kromě učiva vymezeny i očekávané 

výstupy, které by měl žák na určité úrovni zvládnout a být schopen prokázat. 
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6. Specifické požadavky na uchazeče o studium 

 

Předpokladem ke studiu na Technickém lyceu je úspěšné ukončení základního vzdělávání, 

splnění kritérií přijímacího řízení a zdravotní způsobilost stanovená obecně závaznými 

předpisy. 

7. Hodnocení žáka a diagnostika 

 

Prospěch žáka se v průběhu klasifikačního období posuzuje podle kritérií a hledisek, která 

jsou součástí Pravidel pro klasifikaci, obsažených ve školním řádu. 

8. Vzdělávání žáků se speciálními potřebami a žáků nadaných 

 

8.1 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Cílem této oblasti vzdělávání je integrovat uvedenou skupinu žáků do kolektivu a současně jí 

co nejvíce zpřístupnit poskytovaný typ vzdělání. 

Žáci s lehčím a středním stupněm zdravotního postižení a žáci se zdravotním znevýhodněním 

by neměli mít se splněním vzdělávacího programu potíže. Případná častá onemocnění lze řešit 

individuálním přístupem ze strany učitelů (konzultacemi, samostudiem, individuálními 

studijními plány). Pro žáky s tělesným handicapem, případně po úrazech, je vybudován 

bezbariérový přístup do všech prostor školy.  

U žáků se specifickými poruchami učení (dyslexií, dysgrafií aj.) učitelé volí vhodné metody a 

formy výuky a hodnocení (individuální tempo, nahrazení psaní dlouhých textů testy, speciální 

formy zkoušení apod.), aby vyhověli individuálním potřebám žáků převážně dle doporučení 

pedagogicko-psychologických poraden apod. Také podmínky přijímacích a maturitních 

zkoušek jsou uzpůsobeny specifickým potřebám těchto žáků. Třídní učitelé průběžně 

spolupracují převážně s rodiči, výchovné poradkyně pak hlavně s pedagogicko-

psychologickou poradnou. 

 

8.2 Vzdělávání nadaných žáků 

Učitelé volí takové učební strategie, které umožňují osobnostní rozvoj žáka a individuální 

přístup k němu (diferencované zadávání úkolů ve školní práci, zadávání složitějších úkolů, 

doplnění a prohloubení vzdělávacího obsahu, konzultace nad rámec výuky). Žáci se mohou 

přihlásit do školních soutěží, mohou reprezentovat školu ve vyšších kolech soutěží a 

olympiád, mohou se účastnit středoškolské odborné činnosti buď individuálně, nebo v 

kolektivu. Další variantou je zapojení těchto žáků do celoročních i krátkodobých speciálních 

kurzů a umožnění řešení konkrétních úkolů, jež vyplynou ze spolupráce se sociálními 

partnery školy (dle potřeb regionálních firem a organizací). Žáci si mohou samozřejmě volit i 

z průběžně aktualizované nabídky nepovinných předmětů. 
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9. Personální a materiální podmínky školy 

 

9.1 Základní materiální podmínky 

Školní areál zahrnuje budovu 1 – Komenského s 15 učebnami, 4 laboratořemi, 5 ICT-

učebnami, školním kinosálem, pracovištěm NC obrábění, budovu 2 – M. Koláře s 8 

učebnami, 1 ICT-učebnou a částí strojních dílen, budovu 3 – Komenského s hlavní částí 

strojních dílen, budovu 4 – Měšická se stavebními a dřevařskými dílnami, dále školní hřiště a 

posilovnu. 

Školní areál zahrnuje celkem 6 samostatných budov a dále nádvoří, školní hřiště a ostatní 

venkovní prostory.  

Hlavní budova A v ulici Komenského nabízí 18 učeben, 6 ICT-učeben, 5 laboratoří, 

pracoviště NC obrábění, 2 jazykové učebny a školní kinosál. Budova B v ulici Martina Koláře 

disponuje 13 učebnami, jazykovou učebnou, 1 ICT-učebnou a částí strojních dílen. V budově 

C v ulici Komenského se nachází hlavní část strojních dílen, budova D zahrnuje komplex 

domova mládeže, školní stravovny a tělocvičny, v části DM jsou studovny, PC učebna a 

školní knihovna. Budova E je posilovna a v budově F v ulici Měšická jsou stavební a 

dřevařské dílny se zázemím.  

Budova A je po přestavbě bezbariérová.  

Učebny jsou standardně vybaveny PC s dataprojektorem a plátnem nebo  interaktivní tabulí. 

Vybavení ICT-technikou, učebními pomůckami, modely, obrazy, laboratorními přístroji, 

nástroji a stroji v dílnách se průběžně doplňuje a modernizuje, stejně tak používaný software a 

odborné publikace ve školní knihovně. Škola modernizaci hradí jednak z běžného rozpočtu, 

jednak prostřednictvím grantů a projektů. 

Pro výuku oboru Technické lyceum se využívají učebny a pracoviště v budovách A, D. 

 

9.2 Personální podmínky 

-pedagogický sbor se skládá z ředitele školy, 2 pedagogických zástupců ředitele, 2 

výchovných poradců (společně s funkcí metodika primární prevence sociálně patologických 

jevů), 57 učitelů, 8 učitelů odborného výcviku, 4 instruktorů, ICT koordinátora, a 

koordinátora EVVO. Každý vyučovaný obor/skupina oborů má svého vedoucího učitele, 

který koordinuje odbornost výuky, mezipředmětové vztahy a spolupráci všech pedagogů 

v oboru vyučujících. Odbornost výuky garantuje 6 předmětových komisí.   

-odbornou způsobilost splňuje 96% pedagogů, pedagogickou způsobilost 92%. Zbylí 

pedagogové si způsobilost doplňují dálkovým studiem VŠ, SŠ nebo ve vzdělávacích 

institucích v rámci programů celoživotního učení. Sbor je stabilizovaný, s přirozenými 

obměnami z důvodů odchodu do důchodu, mateřské dovolené apod. nebo nutnými opatřeními 

na základě ekonomické optimalizace v důsledku klesající demografické křivky. 

- všichni učitelé procházejí systémem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků i 

různými dalšími kurzy 

- vedení školy zajistí soulad vzdělávacích a výchovných činností pedagogických pracovníků 

s cíli vzdělávání stanovenými zákonem a RVP příslušného oboru vzdělání 
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10. Organizační podmínky 

 

- průběh vzdělávání je koncipován tak, aby nastal soulad mezi teoretickým vyučováním, 

praktickým vyučováním i výchovou mimo vyučování 

- odbornou praxi žáků zajistí vedení školy ve spolupráci se sociálními partnery projektu 

- osvěta, výchova a vzdělávání v oblasti životního prostředí a výchova ke zdraví budou 

vedeny v souladu se Státním programem environmentálního vzdělávání, výchovy a 

osvěty. 

- rozvoj znalostí a dovedností souvisejících s uplatněním žáků ve světě práce bude prováděn 

ve spolupráci se sociálním partnerem Úřadem práce v Táboře 

- škola je dostatečně vybavena, aby mohla provádět aktivní rozvoj kompetencí žáků 

v oblasti informačních a komunikačních technologií 

- žáci školy se i nadále budou účastnit soutěží různého typu, školou budou podporováni 

mimořádně nadaní žáci 

- do výuky budou nadále zařazována témata z problematiky ochrany člověka za mimořádných 

situací 

- zvýšená pozornost bude věnována vzdělávání a integraci žáků se zdravotním postižením 

a zdravotním znevýhodněním 

11. Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při vzdělávacích akcích 

 

Problematika BOZP je organicky začleněna do výuky všech oborů. Všichni žáci jsou vždy na 

začátku školního roku seznámeni se školním řádem, řády laboratoří a odborných učeben, řády 

školních dílen. Zvláštní důraz je kladen na BOZP při rizikových činnostech, při výuce TEV, 

na lyžařských a sportovních kurzech. Žáci jsou podle potřeby proškoleni aktuálně před akcí. 

Používané přístroje a zařízení jsou pravidelně odborně kontrolovány, zaměstnanci jsou 

cyklicky proškolováni, o čemž je vedena příslušná dokumentace. 

BOZP specifická pro daný obor je součástí osnov odborných předmětů. Škola bude při této 

činnosti vycházet v plném rozsahu z platných předpisů. 

12. Spolupráce se sociálními partnery 

 

SPŠ Tábor je velikostí a skladbou studijních a učebních oborů jednou z klíčových škol 

regionu, zejména v oblasti výuky technických oborů. 

Pravidelně spolupracuje: 

- s Úřadem práce v Táboře – kariérové poradenství a volba povolání 

- se základními školami prostřednictvím výchovných poradců 

- s VŠ a VOŠ, především nehumanitních směrů 

- s MěÚ Tábor i s úřady dalších obcí regionu
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Rámcové rozvržení obsahu vzdělávání 

ŠVP 78 – 42 – M/01 Technické lyceum 
 

Denní studium 

 

Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy 
Minimální počet vyučovacích hodin za studium 

týdenních celkový 

Český jazyk a literatura  12 384 

Cizí jazyk I    12 384 

Cizí jazyk II  8 256 

Cizojazyčná konverzace  1 32 

Občanská nauka 3 96 

Dějepis   3 96 

Zeměpis  2 64 

Matematika 17 544 

Fyzika  10 320 

Chemie  7 224 

Biologie a geologie  3 96 

Ekonomika 3 96 

Technika administrativy  0,5 16 

Počítačová grafika 0,5 16 

Tělesná výchova 8 256 

Technické kreslení 2 64 

Deskriptivní geometrie 5 160 

Informační a komunikační technologie 8 256 

CAD systémy 7 224 

Průmyslové výtvarnictví 2 64 

Technická fyzika 4 128 

Odborná zaměření 12 384 

Celkem 130 4160 

 

Přehled využití vyučovací doby (počet týdnů) 

 
Činnost 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

Výuka podle běžného rozvrhu 33 týdnů 33 týdnů 33 týdnů 29 týdnů 

Adaptační kurz Start v rámci 

primární prevence 
1 týden    

Lyžařský kurz  1 týden   

Sportovně turistický kurz   1 týden  

Pravidelné odborné exkurze 1 týden 1 týden 1 týden 1 týden 

Odborná praxe   4 týdny  

Maturitní zkoušky    4 týdny 

Zapojení do školních projektů 1 týden 1 týden 1 týden 1 týden 

Časová rezerva 4 týdny 4 týdny 0 týdnů 1 týden 

Celkem 40 týdnů 40 týdnů 40 týdnů 36 týdnů 
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Učební plán 

 

Název ŠVP:     78 – 42 – M/01 Technické lyceum 

Kód a název oboru vzdělání:  78 – 42 – M/01 Technické lyceum 

Dosažený stupeň vzdělání:   střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Délka a forma studia:   4 roky denní studium 

Stupeň vzdělání:    střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Datum platnosti:    od 1. září 2009 

 

 

Povinné vyučovací předměty 
Počet týdenních vyučovacích hodin 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem 

Český jazyk a literatura  3 3 3 3 12 

Cizí jazyk I    3 3 3 3 12 

Cizí jazyk II  2 2 2 2 8 

Cizojazyčná konverzace  - - - 1 1 

Občanská nauka - 1 1 1 3 

Dějepis  2 1 - - 3 

Zeměpis  2 - - - 2 

Matematika  4 4 4 5 17 

Fyzika  3 3 2 2 10 

Chemie  2 2 3 - 7 

Biologie a geologie  2 - 1 - 3 

Ekonomika - - - 3 3 

Technika administrativy  0,5 - - - 0,5 

Počítačová grafika 0,5 - - - 0,5 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Technické kreslení 2 - - - 2 

Deskriptivní geometrie - 3 2 - 5 

Informační a komunikační technologie 2 2 2 2 8 

CAD systémy 2 1 2 2 7 

Průmyslové výtvarnictví - 2 - - 2 

Technická fyzika 1 1 2 - 4 

Odborná zaměření - 3 4 5 12 

Celkem 33 33 33 31 130 

 

Kromě povinných předmětů se ve škole vyučují nepovinné předměty, do nichž se žáci hlásí 

podle svých osobních zájmů nebo potřebnosti k přijímacím zkouškám a v dalším studiu na 

vysokých a vyšších odborných školách: 

 

Sportovní hry /kopaná, florbal, odbíjená, košíková, sportovní gymnastika,…/ 

Kreslení pro architekty 

Seminář z fyziky 

Seminář z deskriptivní geometrie 

Sítě a informační systémy 

Výtvarná výchova 
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V rámci odborného zaměření budou vyučovány tyto předměty: 

 

Elektrotechnika 
Počet týdenních vyučovacích hodin 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem 

Základy elektrotechniky - 3 - - 3 

Elektrotechnika - - 2 2 4 

Automatizace - - 2 - 2 

Kybernetika - - - 3 3 

Celkem - 3 4 5 12 

 

 

Programování a výpočetní technika 
Počet týdenních vyučovacích hodin 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem 

Základy elektrotechniky - 3 - - 3 

Programování - - 2 3 5 

Počítačové sítě - - 2 - 2 

Tvorba webových stránek - - - 2 2 

Celkem - 3 4 5 12 

 

 

Stavebnictví 
Počet týdenních vyučovacích hodin 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem 

Stavitelství - 3 2 1 6 

Stavební stroje - - 2 - 2 

Technická měření - - - 2 2 

Stavební mechanika - - - 2 2 

Celkem - 3 4 5 12 

 

 

Architektura a umění 
Počet týdenních vyučovacích hodin 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem 

Stavitelství - 3 2 1 6 

Architektura a umění - - 2 2 4 

Stavební mechanika - - - 2 2 

Celkem - 3 4 5 12 
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Transformace RVP do ŠVP 

Škola Střední průmyslová škola strojní a stavební, Tábor 

Kód a název RVP 78 – 42 – M/01 Technické lyceum 

Název ŠVP 78 – 42 – M/01 Technické lyceum 

RVP ŠVP 

Vzdělávací oblasti a 

obsahové okruhy 

Min. počet vyuč. 

hodin za celou dobu 

vzdělávání 
Vyučovací předmět 

Počet vyučovacích 

hodin za studium 

týdenních celkový týdenních celkový 

Jazykové vzdělávání      

- český jazyk 6 192 Český jazyk a literatura 7 224 

- dva cizí jazyky 21 672 Cizí jazyk I 12 384 

   Cizí jazyk II 8 256 

   Cizojazyčná konverzace 1 32 

Společensko vědní vzdělávání 5 160 Občanská nauka 3 96 

   Dějepis 3 96 

Přírodovědné vzdělávání 20 640 Zeměpis 2 64 

   Fyzika 10 320 

   Chemie 7 224 

   Biologie a geologie 3 96 

Matematické vzdělávání 12 384 Matematika 15 480 

Estetické vzdělávání 5 160 Český jazyk a literatura 5 160 

Vzdělávání pro zdraví 8 256 Tělesná výchova 8 256 

Vzdělávání v informačních a 

komunikačních technologiích 
10 320 

Informační a 

komunikační technologie 
8 256 

   Technika administrativy 0,5 16 

   Počítačová grafika 0,5 16 

   CAD systémy 2 64 

Ekonomické vzdělávání 3 96 Ekonomika 3 96 

Technická fyzika 4 128 Technická fyzika 4 128 

Aplikovaná matematika 2 64 Matematika 2 64 

Grafická komunikace a 

průmyslový design 
12 384 Deskriptivní geometrie 5 160 

   Technické kreslení 2 64 

   CAD systémy 5 160 

   Průmyslové výtvarnictví 2 64 

Disponibilní hodiny 20 640 
Volitelné předměty 

specializací 
12 384 

Celkem 128 4096  130 4160 
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Učební osnova předmětu 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

 

Kód a název oboru vzdělání:   78-42-M/01 Technické lyceum 

Název ŠVP:     Technické lyceum 

Délka a forma studia:   4 roky, denní studium 

Datum platnosti:    od 1.9.2009 

 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

 

Obecný cíl předmětu 

Předmět český jazyk a literatura je neoddělitelnou součástí všeobecného vzdělávání 

a je základem klíčových schopností a dovedností, kterými by měl být žák vybaven pro 

zvládnutí všech vyučovacích předmětů. Obecným cílem jazykového vzdělávání v českém 

jazyce je rozvíjet komunikační kompetenci žáků na základě jazykových a slohových znalostí 

ze základní školy, kultivovat jejich jazykový projev, ovlivňovat utváření hodnotové orientace 

žáků a jejich postojů v oblasti kulturní, společenské i mezilidské. K dosažení tohoto cíle 

přispívá také estetické vzdělávání. 

Výuka směruje k tomu, aby žáci: 

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

   srozumitelně a souvisle, formulovali a obhajovali své názory 

− kultivovali svůj jazykový projev a uplatňovali své jazykové znalosti v dalším vzdělávání 

− uplatňovali normy kulturního chování ve společenských a pracovních situacích 

− uměli prezentovat své názory, vhodně argumentovali, dokázali obhájit svá stanoviska, 

   ale i naslouchat druhým 

− orientovali se v současném světě masmédií, dovedli získávat potřebné informace 

   z různých zdrojů a kriticky je zhodnotit 

− měli přehled o etapách kulturního a společenského vývoje 

− byli schopni porozumět danému textu, interpretovat jeho obsah, aplikovat na něj poznatky 

   z literární teorie a rozebrat jej také po stránce jazykové, případně stylistické. 

 

Charakteristika učiva 

Učivo je tvořeno dvěma základními složkami předmětu, jazykovou a literární, které 

se vzájemně prolínají. Jazykové vzdělávání prohlubuje znalost jazykového systému, 

a tím rozvíjí komunikační schopnosti žáků. Přispívá také ke zvyšování úrovně kultivovanosti 

psaného i mluveného jazykového projevu a společenského vystupování žáků. Literární složka 

pomáhá formovat estetické vnímání světa. Literární historie pojednává o tvorbě vybraných 

autorů jednotlivých epoch a sleduje jejich dílo ve všeobecných dobových souvislostech. 

Náplní předmětu jsou také základní pojmy literární teorie, které se žáci naučí uplatňovat 

při práci s texty. 

 

Metody a formy výuky 

Výuka předmětu probíhá v učebnách, které jsou vybaveny moderní výpočetní technikou. 

Součástí výuky jsou rovněž návštěvy divadelních a filmových představení, výchovných 

koncertů a kulturních institucí (např. knihovny); žáci mají možnost absolvovat také kulturně-
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poznávací exkurze. Žáci jsou seznámeni se základními fakty daného tematického celku, poté 

nabyté znalosti procvičují a jsou vybízeni k tomu, aby je využívali v samostatném projevu. 

Důraz je kladen také na samostatnou přípravu mimo vyučování a možnosti využití moderních 

technologií při získávání informací. Žáci jsou zapojeni do hromadného vyučování, skupinové 

výuky, práce ve dvojicích nebo se zabývají daným úkolem samostatně. Při výuce literatury se 

při probírání jednotlivých kulturních a historických období posilují mezipředmětové vztahy 

zejména s dějepisem, architekturou a občanskou naukou.  

 

Způsob hodnocení žáků 

Vyučující hodnotí kultivovaný jazykový projev (psaný i mluvený), pravopisné znalosti, 

úroveň znalostí literární vědy a zohledňuje práci s literárním textem. Hodnotí se i dosažená 

úroveň klíčových kompetencí žáků v průřezových tématech. Žáci budou hodnoceni 

objektivně, tak aby hodnocení mělo motivační charakter. Hodnocení se bude řídit 

klasifikačním řádem, který je součástí školního řádu. Každý žák bude mít možnost 

prezentovat své vědomosti a dovednosti jak ústně, tak písemně, průběžně budou zařazovány 

ověřovací kontrolní práce. V každém pololetí bude zařazena povinná písemná práce. Při 

pololetní klasifikaci budou vyučující vycházet nejen z výsledků písemného a ústního 

zkoušení, ale i z celkového přístupu žáka k vyučovacímu procesu a z přístupu k plnění 

studijních povinností. Speciální pozornost bude věnována žákům s poruchami učení – dle 

konkrétních potřeb. 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí 

Žáci by si měli v hodinách českého jazyka osvojit: 

komunikativní kompetence: 

- schopnost vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech 

  mluvených i psaných a vhodně se prezentovat 

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

  správně 

- aktivně se účastnit diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje, respektovat 

  názory druhých 

- zpracovávat jednoduché texty na běžná i odborná témata a různé pracovní materiály, 

  snažit se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii 

- písemně zaznamenávat podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, 

  diskusí, porad apod.) 

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

personální kompetence: 

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

  a životních podmínek 

- efektivně se učit pracovat, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok 

sociální kompetence: 

- pečovat o své fyzické a duševní zdraví 

- pracovat v týmu, podílet se na realizaci společných pracovních činností 

- podněcovat práci v týmu vlastními návrhy na zlepšení a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat 

  návrhy jiných 

- přijímat hodnocení svých výsledků, kritiku a adekvátně na ni reagovat 

- využívat prostředky informačních a komunikačních technologií 

- efektivně pracovat s informacemi 

- chápat jazykové vzdělávání jako součásti lidské kultury 

- hledat a vytvářet integrační vazby s ostatními předměty. 
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Začlenění průřezových témat 

Člověk  a životní prostředí 

Výuka přispívá k rozvoji komunikativní kompetence zaměřené na posílení dovedností 

vyjadřovat a zdůvodňovat své názory, zprostředkovávat informace, obhajovat řešení 

problematiky životního prostředí a působit pozitivním směrem na jednání a postoje druhých 

lidí. 

Informační a komunikační technologie 

Předmět podporuje rozvoj komunikativní kompetence zaměřené na práci  

s informacemi a s komunikačními prostředky vzhledem k vývoji informačních a 

komunikačních technologií. 

Občan v demokratické společnosti 

Žáci se dokáží orientovat v masových médiích, využívat je a kriticky hodnotit;  jednat s lidmi, 

diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách, efektivně pracovat s informacemi, tj. 

umět získávat a kriticky vyhodnocovat informace. 

Člověk a svět práce 

Výuka rozvíjí komunikativní kompetence zaměřené na vyhledávání a posuzování informací o 

profesních příležitostech, pomáhá orientovat se v nich a vytvářet si o nich základní představu. 

Učí vyhledávat a posuzovat informace o vzdělávací nabídce, orientovat se v ní a posuzovat ji 

z hlediska svých předpokladů a profesních cílů, písemně i verbálně se prezentovat při jednání 

s potenciálními zaměstnavateli, formulovat svá očekávání a své priority. 
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Rozpis výsledků vzdělávání 

1.ročník 

Výsledky vzdělávání 

 

 

Učivo 

 

Žák: 

zná pravidla českého pravopisu a 

uplatňuje je v písemném projevu 

 samostatně pracuje s normativními 

příručkami českého jazyka                                                       

 

1. Upevňování základních  

    pravopisných jevů 

 

Žák: 

formuluje základní pojmy 

rozlišuje spisovný jazyk a jeho varianty 

rozlišuje nespisovný jazyk a jeho varianty 

pochopí vývojové tendence současné 

spisovné češtiny 

seznámí se se zvukovou stránkou 

jazykových projevů 

 

2. Obecné poznatky o jazyce 

    

Žák: 

orientuje se ve výstavbě textu 

samostatně zpracovává informace 

používá klíčových slov při vyhledávání 

informačních pramenů 

umí vypracovat výpisky, výtah, osnovu 

má přehled o knihovnických službách, 

orientuje se ve jmenném a věcném 

rejstříku 

umí zpracovávat informace z internetu 

 

3. Získávání a zpracování informací 

Žák: 

umí odlišit v souvislém textu syntakticky 

správný jev či konstrukci od jevu 

chybného, nevhodného 

provede základní syntaktickou analýzu 

textu 

uplatňuje znalosti ze skladby ve svém 

logickém vyjadřování 

dělá si poznámky z přednášek a jiných 

mluvených projevů 

 

4. Syntax 

Žák: 

ovládá techniku mluveného slova, umí 

klást otázky a vhodně formulovat 

odpovědi 

vystihne charakteristické znaky různých 

druhů projevů a rozdíly mezi nimi 

sestaví jednoduché informativní útvary 

je schopen  přednést ústní i písemný 

projev 

odhaluje a odstraňuje jazykové a 

 

5. Komunikační a slohová výchova 
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stylizační nedostatky 

orientuje se v základních pojmech 

jazykovědy a stylistiky 

rozlišuje charakteristické rysy funkčních 

stylů podle zaměření a funkce 

vhodně používá jednotlivé slohové 

postupy a útvary 

volí vhodné jazykové prostředky při práci 

s textem 

Žák: 

vystihne charakteristické znaky různých 

literárních textů a rozdíly mezi nimi 

 klasifikuje konkrétní literární díla podle 

základních druhů a žánrů 

       -    orientuje se v základních pojmech   

            literární vědy 

rozezná umělecký text od  neuměleckého 

zařadí typická díla do jednotlivých 

uměleckých směrů a příslušných 

historických období 

zhodnotí význam daného autora i díla pro 

dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký 

směr i pro další generace 

vyjádří vlastní prožitky z daných 

uměleckých děl 

 

6. Literární vývoj od počátku písemnictví    

    do preromantismu 

2.ročník 

Výsledky vzdělávání 

 

 

Učivo 

Žák: 

používá adekvátní slovní zásobu včetně 

příslušné odborné terminologie 

dovede adekvátně posoudit sémantiku 

slov 

orientuje se v základní terminologii 

samostatně pracuje se slovníky 

analyzuje text na základě slovní zásoby 

  

 

1. Nauka o slovní zásobě 

Žák: 

rozlišuje základní způsoby tvoření slov 

postihne stavbu slova 

získané poznatky využívá v písemném i 

mluveném projevu 

aktivně pracuje se slovníky a dalšími 

jazykovými příručkami 

 

2. Tvoření slov 

    

Žák: 

v písemném i mluveném projevu využívá 

poznatků z tvarosloví 

 

3. Tvarosloví 
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orientuje se v systému slovních druhů 

dokáže provést základní morfologickou 

analýzu textu 

Žák: 

vhodně používá slohový postup 

posoudí kompozici textu, jeho slovní 

zásobu a skladbu 

vystihne charakteristické znaky daného 

slohového útvaru 

rozpozná funkční styl, v typických 

případech slohový útvar 

vyjadřuje se věcně a správně 

sestaví základní útvary administrativního 

stylu, dokáže je formálně upravit 

používá adekvátní slovní zásobu včetně 

příslušné odborné terminologie 

odborně se vyjadřuje o jevech svého 

oboru v základních útvarech odborného 

stylu, především popisném a výkladovém 

pořizuje z odborného textu výpisky a 

výtah 

 

4. Komunikační a slohová výchova 

Žák: 

samostatně interpretuje literární text 

zopakuje základní literární terminologii 

dovede využít získané informace a 

prezentuje je vhodným způsobem 

zařadí typická díla do jednotlivých 

uměleckých směrů a příslušných 

historických období 

zhodnotí význam daného autora i díla pro 

dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký 

směr i pro další generace 

vyjádří vlastní prožitky z daných 

uměleckých děl 

samostatně vyhledává informace v této 

oblasti. 

 

5. Literární vývoj od romantismu do 90. let  

    19. století 

 

3.ročník 

Výsledky vzdělávání 

 

 

Učivo 

Žák: 

provede složitější syntaktickou analýzu 

textu 

uvědomuje si a dokáže využít zásady 

aktuálního členění věty 

uplatňuje znalosti ze skladby ve svém 

logickém vyjadřování 

 

1. Nauka o větě a souvětí 
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Žák: 

zná pravidla českého pravopisu a 

uplatňuje je v písemném projevu 

samostatně pracuje s nejnovějšími 

normativními příručkami českého jazyka 

orientuje se v základních pojmech 

má přehled o systému hlásek 

zvládá jednotlivé výslovnostní styly 

dokáže rozpoznat nejčastější odchylky od 

výslovnosti 

vysvětlí základní principy výslovnosti 

cizích slov 

seznámí se zvukovou stránkou 

jazykových projevů 

 

2. Ortografie a ortoepie 

    

Žák: 

rozpozná charakteristické rysy úvahy 

postihne kompozici textu 

adekvátně posoudí vhodnost výběru 

slovní zásoby 

pokusí se vypracovat kritiku uměleckého 

díla 

napíše úvahu na dané téma 

dovede vystihnout základní charakter 

textu z hlediska stylistického 

sestaví jednoduché zpravodajské a 

propagační útvary 

má přehled o denním tisku a tisku své 

zájmové oblasti 

 

3. Komunikační a slohová výchova  

Žák: 

rozezná umělecký text od neuměleckého 

vystihne charakteristické znaky různých 

literárních textů a rozdíly mezi nimi 

interpretuje text a debatuje o něm 

při rozboru textu uplatňuje znalosti z 

literární teorie a poetiky 

zná literárně historické reálie natolik, že 

dokáže řešit interpretační úkoly, které ze 

znalostí tohoto druhu vycházejí 

zařadí typická díla do jednotlivých 

uměleckých směrů a příslušných 

historických období 

hodnotí význam daného autora a díla pro 

dobu, v níž tvořil pro příslušný umělecký 

směr i pro další generace 

vyjádří vlastní prožitky z daných 

uměleckých děl 

samostatně vyhledává informace v této 

oblasti 

 

4. Literární vývoj od počátku 20. století do    

    2. světové války 
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4.ročník 

Výsledky vzdělávání 

 

 

Učivo 

Žák: 

vhodně se prezentuje 

ovládá techniku mluveného slova, vhodně 

formuluje odpovědi 

vyjadřuje se věcně správně a srozumitelně 

je schopen přednést krátký projev na 

určené i vybrané téma 

řídí se zásadami správné výslovnosti 

 

1. Jazyková kultura 

Žák: 

prohlubuje své znalosti z dané oblasti 

ovládá techniku psaného a mluveného 

projevu 

 

2. Zdokonalování jazykových vědomostí a  

    dovedností    

Žák: 

syntetizuje poznatky nabyté v průběhu 

studia 

 

3.  Procvičování a upevňování pravopisu,  

     morfologie a syntaxe 

Žák: 

umí argumentovat a obhajovat svá 

stanoviska 

ovládá techniku mluveného slova, umí 

klást otázky a vhodně formulovat 

odpovědi 

 

4.  Komunikační a slohová výchova 

Žák: 

orientuje se v základních pojmech literární 

vědy důležitých při rozboru uměleckého 

textu 

dokáže vnímat dílčí jazykové prostředky 

výstavby uměleckého textu 

orientuje se v kompozičních postupech 

uměleckého textu 

vnímá estetický účinek konkrétních 

dílčích znaků 

orientuje se v literárně-historických 

reáliích natolik, že dokáže řešit 

interpretační úkoly, které ze znalosti 

tohoto druhu vycházejí 

 

5. Literární vývoj od roku 1945 do  

    současnosti 
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Rozpis učiva 

 
Předmět :  ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

Ročník:  1. – 4. 

Obor:  78-42-M/01 Technické lyceum 

Počet hodin: 1.ročník 3 týdně , 2.ročník 3 týdně, 3.ročník 3 týdně, 4.ročník 3 týdně 

Zpracoval : Mgr. K. Chotovinský, Mgr. G. Manová, Mgr. M. Pistulková,  

                        Mgr. J. Sekalová, PhDr. H. Slavíčková   

Učebnice: kol. autorů: Literatura pro střední školy – ucelená řada, Didaktis                         

kol. autorů: Komunikace v českém jazyce pro střední školy, Didaktis  

                        kol.autorů: Čítanka I. – IV. K Literatuře v kostce, Fragment 

  kol.autorů: Čítanka 1 - 4. K Literatuře – přehledu SŠ učiva, nakl. VÝUKA.cz 

 

 1.r. Tematický celek   
Počty  

hodin Období 

1.   Upevňování základních pravopisných jevů      7 průběžně 

2.  Obecné poznatky o jazyce    3 září, říjen 

3. 

 

 

 

 Získávání a zpracování informací 

  a. Práce s textem 

  b. Vyhledávání a zpracování informací 

  c. Prezentace 

15 

 5 

 5 

 5 

průběžně 

 

 

 

4.  Syntax    5 průběžně 

5. 

 

 Komunikační a slohová výchova 

   a. Úvod do stylistiky 
19 

 4 
listopad 

prosinec 

    b. Vypravování  7  

 

   c. Referát 

   d.Slohové práce 

 4 

 4 
duben,květen 

pros., květen 

6.  Literární vývoj od počátku písemnictví do preromantismu 50   

    a. Teorie literatury  9 září 

    b. Počátky písemnictví  4 říjen 

    c. Antická kultura  6 listopad 

    d. Středověká literatura  9 pros.,leden 

    e. Renesance a humanismus  7 únor,březen 

    f.  Baroko  3 duben 

    g. Klasicismus, osvícenství  4 květen,červen 

    h. Současná literatura  3 průběžně 

   ch. Upevňování znalostí 5 červen+průb. 

 2.r. 

 

Tematický celek   
Počty  

hodin Období 

1. Nauka o slovní zásobě   8 září+průběžně 

2. Tvoření slov   4 říjen,listopad 

3. Tvarosloví   7 průběžně 

4. Komunikační a slohová výchova  29 průběžně 
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  a. Popis 

  b. Charakteristika 

  c. Útvary administrativního stylu 

  d. Slohové práce 

  e. Mluvní cvičení 

 6 

 5 

 8 

 4 

 6 

listopad,pros. 

listopad,pros. 

duben,květen 

pros., květen 

průběžně 

5. Literární vývoj od romantismu do 90.let 19.století 

  a. Národní obrození 

  b. Preromantismus 

  c. Romantismus (světová, česká literatura) 

  d. Realismus ( světový,český realismus, naturalismus) 

 

 

  e. Moderní směry přelomu století 

  f. Současná literatura  

51 

 4 

 3 

13 

20 

 

 

 8 

 3 

 

září 

září 

říjen,list.,pros., 

leden,únor, 

březen,duben, 

květen 

květen,červen 

červen+průb. 

 3.r. 

 

Tematický celek   
Počty  

hodin Období 

1. Nauka o větě a souvětí 

 
15 září,říjen,list., 

prosinec,leden 

2. Ortografie a ortoepie 

 
 4 únor,březen, 

duben,květen 

3. Komunikační a slohová výchova 

  a. Útvary publicistického stylu 

  b. Úvaha 

  c. Kritika  

29  

říjen,list.,pros. 

březen 

duben 

4. Literární vývoj od počátku 20.století do 2.sv.války 

  a. Umělecké směry počátku století 

  b. Odraz 1.sv.války v literatuře 

  c. Poezie mezi válkami 

  d. Próza mezi válkami 

 

  e. Divadlo 

  f. Současná literatura  

51 

 5 

 7 

 8 

20 

 

 5 

 6 

 

září,říjen 

listop.,prosinec 

prosinec,leden 

únor,březen, 

duben 

duben,květen 

červen+průb. 

 4.r. 

 

Tematický celek   
Počty  

hodin Období 

1. Jazyková kultura (mezilidská, masová komunikace)  10 průběžně 

2. Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností   5 průběžně 

3. Procvičování a upevňování pravopisu, morfologie a syntaxe   5 průběžně 

4. Komunikační a slohová výchova 

  a. Volný slohový útvar 

  b. Funkční styly - systematizace 

  

20 

 8 

 8 

 

listop.,prosinec 

leden,únor, 

březen,duben 

5. Literární vývoj od roku 1945 do současnosti 

  a. Světová literatura ( evropské lit. směry a skupiny, liter. směry  

                                     a skupiny USA) 

  b. Česká literatura ( 1945-1958, 1958-1968, 1968-1989) 

 

 

  c. Současná literatura + filmové zpracování liter. předloh  

47 

12 

 

22 

 

 

13 

 

září,říjen,list., 

prosinec 

prosinec,leden, 

únor,březen, 

duben 

průběžně 
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Učební osnova předmětu 

ANGLICKÝ JAZYK I 

 

Kód a název oboru vzdělání:   78-42-M/01 Technické lyceum 

Název ŠVP:     Technické lyceum 

Délka a forma studia:   4 roky, denní studium 

Datum platnosti:    od 1.9.2009 

Pojetí vyučovacího předmětu 

 

Obecný cíl předmětu 

Cílem vyučování je vytvářet, rozvíjet a prohlubovat řečové dovednosti tak, aby byl absolvent 

schopen pohotové komunikace v různých životních situacích a dokázal bezproblémově užívat 

cizí jazyk pro profesní účely, pro studium odborné literatury atd. Jazyková výuka prohlubuje 

všestranné a odborné vzdělávání, obohacuje poznatkové struktury a přispívá k rozvoji 

myšlenkových procesů a samostatné duševní práce. Podmiňuje kvalitu soustavného 

odborného růstu. Rozvíjí všeobecné kompetence (z oblasti znalosti reálií a kultury 

studovaného jazyka, sociálně-kulturních dovedností, rozvíjení osobnosti a studijních návyků). 

Zároveň podporuje komunikační dovednosti ve zvoleném jazyce. 

Cílem výuky jazyků je naučit žáky pracovat s informacemi a zdroji informací v cizím jazyce 

včetně internetu nebo CD-ROM, se slovníky, příručkami a využívat tyto zdroje ke studiu 

jazyka a k prohlubování všeobecných vědomostí a dovedností. Žáci jsou vedeni k vytváření a 

upevňování potřebnosti celoživotního vzdělávání. 

 

Charakteristika učiva 

 

Obsahem výuky, který směřuje k plnění komunikativního vzdělávacího cíle, je systematické 

rozšiřování a prohlubování znalostí, dovedností a návyků ze základní školy v těchto 

kategoriích: 

1. Řečové dovednosti 

- receptivní řečové dovednosti: poslech s porozuměním monologických i dialogických 

projevů, čtení textů včetně odborných, práce s textem 

- produktivní řečové dovednosti: ústní a písemné vyjadřování situačně i tematicky 

zaměřené, písemné zpracování textu (reprodukce, osnova, výpisky, anotace atp.), překlad 

- interaktivní řečové dovednosti: střídání receptivních a produktivních činností; dialogy; 

dopis 

2. Jazykové prostředky 

- výslovnost (zvukové prostředky jazyka) 

- slovní zásoba a její tvoření 

- gramatika (tvarosloví a větná skladba) 

- gramatická podoba jazyka a pravopis 

3. Tematické okruhy, komunikační situace a jazyková funkce 

- tematické okruhy: osobní údaje, dům a domov, každodenní život, volný čas, zábava, jídlo 
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  a nápoje, služby, cestování, mezilidské vztahy, péče o tělo a zdraví, nakupování, 

  vzdělávání, zaměstnání, počasí, Česká republika, anglicky mluvící země, odborná slovní   

  zásoba (odvisející od odborných předmětů) 

- komunikační situace: získávání a předávání informací, např. sjednání schůzky, 

objednávka služby, vyřízení vzkazu apod. 

- jazykové funkce: obraty při zahájení a ukončení rozhovoru, vyjádření žádosti, prosby, 

pozvání, odmítnutí, radosti, zklamání, naděje apod. 

4. Poznatky o zemích 

Vybrané poznatky všeobecného i odborného charakteru k poznání anglicky mluvících 

zemí, jejich kultury, tradic a společenských zvyklostí. Informace ze sociokulturního 

prostředí v kontextu znalostí o České republice. 

 

 

Metody a formy výuky 

Výuka (tři hodiny týdně po čtyři léta) směřuje k cílové úrovni B1 podle Společenského 

evropského referenčního rámce pro jazyky. Studium končí maturitní zkouškou.  

V rámci práce s talentovanými žáky a zároveň slabšími žáky jsou připraveny metody 

individuální  

výuky.  

Všechny metody vedou ke kvalitní přípravě na úspěšnou maturitní zkoušku. 

Učitel se snaží navodit tvůrčí a přátelskou atmosféru ve třídě, pracuje s učebnicemi 

odpovídajícími věku, rozumové vyspělosti a zájmu žáků. 

Vyučující používá při výuce doplňkové materiály, např. plně vybavené a funkční jazykové 

učebny (magnetofony, videopřehrávače, DVD-přehrávače, multimediální výukové programy 

atd.). Vhodným zadáním úkolů motivuje žáky k samostatné práci (překladové, studijní a 

výkladové slovníky, autentické texty, písničky, beletrie, odborná literatura, časopisy, internet, 

filmy). Vyučující zároveň motivuje žáky ke konverzaci pomocí vhodně zvolených témat. 

Výuka je orientována k autodidaktickým metodám (samostatné učení žáků) a k sociálně 

komunikativním aspektům učení (didaktické slovní metody). 

Žáci jsou motivováni nabídkou zahraničních zájezdů, studijních pobytů a kontaktů se školami 

v zahraničí a účastí na mezinárodních programech na podporu mládeže v odborném 

vzdělávání. 

Žáci jsou zapojováni do projektů a jazykových soutěží, podporuje se vedení jazykového 

portfolia. V rámci mezipředmětových vztahů jsou vytvářeny podmínky pro částečnou výuku 

tematických celků vybraných předmětů v cizím jazyce, např. odborná slovní zásoba dle 

zaměření jednotlivých specializací. Studenti si sami umí napsat anotaci ke své závěrečné 

práci. 

 

Způsob hodnocení žáků 

Cíle jazykové výuky mají různé úrovně a sledují kvality žáka v různých oblastech jeho 

rozvoje, proto i hodnocení musí být realizováno podle povahy těchto cílů. 

Daným výstupem studia anglického jazyka je maturitní zkouška ve čtvrtém ročníku. Během 

studia v jednotlivých ročnících vyučující průběžně kontroluje výsledky učení, včetně domácí 

přípravy, ústní i písemné, kterou žákům promyšleně zadává. Zařazuje kontrolní didaktické 

testy osvojeného učiva, zaměřené na poslech a čtení cizojazyčných textů s porozuměním, na 

gramaticko-lexikální znalost jazykových prostředků. Veden žáky k sebehodnocení. Zařazuje 

kontrolní  opakovací testy (3-4 v každém ročníku.Žák je podporován během hodin k 

samostatnému ústnímu projevu, a to při práci ve dvojících či skupinách nebo při vyjadřování 

svých vlastních postojů. Učitel hodnotí gramaticko-lexikální úroveň projevu, obsah projevu a 
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jeho konzistenci. Při řízené konverzaci učitel neopravuje jednotlivé gramatické chyby, ale 

hodnotí projev jako celek s důrazem na výpovědní hodnotu. 

Žák se tak více soustředí na obsahovou stránku, má pocit úspěšnosti při vyjádření myšlenky, a 

to upevňuje jeho sebevědomí a navozuje příjemnou pracovní atmosféru ve výuce. 

Abychom mohli porovnávat úroveň a zajisti celkovou vysokou úroveň výuky jazyků, píšou 

žáci srovnávací testy v jednotlivých ročnících. Při vstupu do prvního ročníku procházejí žáci 

vstupním srovnávacím testem, dle kterého vyučující zhodnotí a přizpůsobí způsob výuky. 

V závěru každého ročníku píšou závěrečný srovnávací test, který dává obraz o progresu 

úrovně znalostí jednotlivých žáků, ale i celých tříd a zároveň slouží jako zpětná vazba pro 

jednotlivé vyučující.  

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí 

Žáci jsou vedeni k rozvíjení klíčových kompetencí – především těch ke komunikaci, k učení 

k práci a spolupráci s ostatními lidmi, k řešení pracovních i mimopracovních problémů, práci 

s informačními technologiemi a kompetencí k řešení praktických úkolů a pracovnímu 

uplatnění. 

Rozvíjí jejich schopnost přizpůsobit se v různém pracovním prostředí, což zvyšuje šanci na 

jejich uplatnění na trhu práce. 

Studium cizího jazyka slouží žákům ke zpřístupnění informací v cizím jazyce (např. na 

internetu nebo v odborné literatuře) v jejich zaměření (strojírenství, stavitelství, komunikační 

technologie, architektura). 

V rámci uvědomování si potřeby celoživotního vzdělávání žák rozvíjí pomocí studia cizího 

jazyka nejen jazykové kompetence, ale uvědomuje si také své postavení nejen v naší 

společnosti, ale i v celoevropském a celosvětovém kontextu. Je veden k pochopení zvláštností 

a diverzi jednotlivých kultur, k toleranci a spolupráci v rámci studentských partnerských 

výměn, a také k přípravě ke spolupráci se zahraničními partnery v jeho budoucím povolání. 

Tyto kompetence může žák nacvičovat během každodenní výuky, pokud vede k jeho 

samostatné práci a možnosti samostatně se projevovat a vyjadřovat. 

 

Průřezová témata: 

 V rámcovém vzdělávacím programu jsou vyčleněna čtyři průřezová témat, která mají vysoký 

společenský význam. Navrhovaná metodika zapojení těchto témat do výuky: 

Občan v demokratické společnosti 

Práce s texty, dokumentárními filmy zaměřenými na evropský a světový kontext, budování a 

fungování EU, protiklady a zvláštnosti jednotlivých kultur, upozornění na přetrvávající 

nedemokratické systémy. 

Vést žáky k zamyšlení nad demokratickým i nedemokratickým chováním, 

v rozhovorech ovlivňovat nekritické přijímání médií. Zdůrazňovat zdvořilosti a slušnost, 

multikulturní výchovu. 

Člověk a životní prostředí 

Aktivity (čtení, psaní, poslech, konverzace) spojené s ochranou přírody, s globálními 

problémy 

(oteplování, mizení deštných pralesů, přelidnění, nedostatek pitné vody, země třetího světa), 

porovnávání přístupu k ochraně životního prostředí v jednotlivých zemích. Výchova 

k vlastnímu ekologickému chování. 

Člověk a svět práce 

Práce s informacemi, které žákům pomůžou v orientaci na trhu práce (perspektivní obory, 

obory s převládající nezaměstnaností), znalosti jednotlivých oborů, vedení k sebekritičnosti a 

posouzení vlastních schopností a možností, vedoucích k správnému rozhodnutí při výběru 
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budoucího povolání. Nácvik dovednosti prezentovat vlastní osobu v souvislosti s hledáním 

zaměstnání. 

Informační a komunikační technologie 

Zapojením informačních a komunikačních technologií do výuky (používání internetu, CD-

ROM, 

DVD, dataprojektory, multimediální výukové programy). 

Nutnost používání jazyka pro studium odborné literatury a samostudium. 

Zadávání skupinových projektů a multimediálních prezentací (Powerpoint), které žáky 

motivuje 

k používání ICT prostředků. 

Žáci oboru strojírenství se zabývají technickými tématy, zejména v oblasti matematiky, 

fyziky. 

Pomocí prezentace projektů z těchto předmětů nacvičují klíčové kompetence. Žáci řeší úkoly 

z odborné literatury a procvičují odborný jazyk při samostudiu technických témat. 

Rozpis výsledků vzdělávání 

 

1. ročník 

Výsledky vzdělávání 

 

Učivo 

 Poslech: 

 

− rozumí, jestliže mluvčí hovoří pomalu, se 

zřetelnou výslovností a dostatečně dlouhými 

pauzami 

− rozumí jednoduchým sdělením, otázkám a 

pokynům vysloveným pomalu a zřetelně, 

rozumí číslům, údajům o cenách a o čase 

 

Čtení: 

 

− v novinách a časopisech rozumí článkům o 

lidech a běžných životních situacích 

− rozumí nejdůležitějším odborným výrazům 

− umí pracovat s jednoduchými texty 

− rozumí krátkým psaným pokynům 

(pozdravy, vzkazy, popis cesty) 

 

 

 

Konverzace: 

 

−  umí komunikovat v jednoduché podobě, 

dorozumět se v obchodě a běžných životních 

situacích 

− rozumí číslům, údajům o množství, cenách i 

čase 

 

 

poslech s porozuměním a jednoduchá 

reprodukce na základě otázek 

 

 

 

 

 

 

 

-čtení jednoduchých textů 

- produktivní: 

jednoduchý překlad 

reprodukce jednoduchého textu 

- interaktivní: 

konverzace, odpověď na e-mail 

Jazykové prostředky (lingvistické 

kompetence) 

 

 

 

- upevňování správné výslovnosti 

- rozvíjení slovní zásoby 

jazykové funkce: obraty při 

společenském styku, hovor na daná témata dle 

Rozpisu učiva 
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Psaní: 

− umí ve formulářích vyplnit základní údaje o 

sobě 

− umí napsat jednoduchý text na pohlednici, 

dopis, několik jednoduchých vět o sobě 

(bydliště, koníčky, studium) 

 

Gramatika: 

 

− gramatické jevy jsou probírány v kontextu 

tematických celků, jsou adekvátně 

procvičovány, upevňovány a testovány 

− rozumí základním gramatickým časům a 

umí 

je aplikovat 

minulý čas 

přítomný čas 

množství 

budoucí čas 

stupňování přídavných jmen 

předpřítomný 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ročník 

Výsledky vzdělávání 

 

Učivo 

 Poslech: 

 

− rozumí větám a často používaným slovům 

z oblastí, k nimž má bezprostřední osobní 

vztah, např.: já sám, moje rodina, 

nakupování, blízké okolí, moje práce 

− je schopen postihnout hlavní smysl 

krátkých, 

jasných a jednoduchých sdělení a oznámení 

 

Čtení: 

 

− je schopen číst krátké, jednoduché texty 

− vyslovuje srozumitelně 

− vyhodnotí nejdůležitější informace 

z písemných zpráv a novinových článků, 

v nichž se ve vysoké míře objevují čísla, 

jména, obrázky a nadpisy 

− rozumí jednoduchým návodům, pokynům 

v počítačových programech 

 

Konverzace: 

 

 

poslech s porozuměním 

monologů a jednoduchých 

dialogů  reprodukce formou nápodoby 

 

 

 

 

 

    

                                         

čtení jednoduchých textů 

individuální:překlad, reprodukce 

textu, jednoduché písemné 

zpracování 

interaktivní: konverzace, odpověď 

na dopis 
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− se domluví při provádění rutinních úkolů 

vyžadujících jednoduchou a přímou výměnu 

informací o známých tématech a činnostech 

− umí se omluvit i reagovat na omluvu, zeptat 

se na cestu a s pomocí mapy nebo plánu 

města cestu vysvětlit 

 

Psaní: 

 

− umí v jednoduchých větách popsat události, 

aspekty svého každodenního života 

− ve formulářích umí vyplnit údaje o svém 

vzdělání, své práci, zájmech a zvláštních 

znalostech 

− umí vytvořit krátký příběh, popis události 

z oblasti každodenních témat 

 

Gramatika: 

 

Gramatické jevy jsou probírány v kontextu 

tematických celků, jsou adekvátně 

procvičovány, 

upevňovány a testovány 

− umí analyzovat větný celek 

− umí zhodnotit skladbu věty 

 

rozvíjení správné výslovnosti 

rozvíjení a tvoření slovní zásoby 

jazykové funkce: obraty při 

zahájení a ukončení rozhovoru, 

vyjádření pozvání a odmítnutí, 

vyřízení vzkazu, sjednání schůzky 

Tematické okruhy: 

dle Rozpisu učiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

způsobová slovesa 

slovesné tvary 

infinitivní věty 

účelové věty 

trpné rody 

 

 

3. ročník 

Výsledky vzdělávání 

 

Učivo 

 Poslech: 

 

− rozumí přiměřeným souvislým projevům a 

diskusím rodilých mluvčích pronášeným ve 

standardním hovorovém tempu 

 

Čtení: 

 

− čte s porozuměním věcně i jazykově 

přiměřené texty, orientuje se v textu, umí 

nalézt hlavní důležité informace a vedlejší 

myšlenky 

 

Konverzace: 

 

− umí si poradit s většinou situací při 

cestování 

v oblasti výskytu daného jazyka 

 

 

Řečové dovednosti: 

poslech s porozuměním: reprodukce formou 

shrnutí  

 

 

 

Tematické okruhy: 

dle Rozpisu učiva 
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− umí zdůvodnit a vysvětlit své názory a 

plány, 

umí se vyjadřovat v běžných předvídatelných 

situacích 

 

Psaní 

 

− dovede písemně zaznamenat podstatné 

myšlenky, zformulovat vlastní myšlenky a 

vytvořit text 

− umí psát osobní dopisy popisující zážitky a 

dojmy 

 

Gramatika: 

 

Gramatické jevy jsou probírány v kontextu 

tematických celků, jsou adekvátně 

procvičovány, 

upevňovány a testovány 

 

4. ročník 

Výsledky vzdělávání 

 

Učivo 

 Poslech: 

 

− rozumí hlavnímu smyslu jasné standardní 

řeči o známých záležitostech, s nimiž se 

pravidelně setkává v práci, škole a volném 

čase 

− rozumí hlavnímu smyslu většiny 

rozhlasových a televizních programů 

− umí zhodnotit emotivní význam mluveného 

projevu (např. ironii, nadsázku atd.) 

 

Čtení: 

 

− rozumí textům psaným běžně užívaným 

jazykem nebo jazykem vztahujícím se k jeho 

oboru pracovní činnosti 

− rozumí popisům událostí, pocitů, přání 

v osobních dopisech, uplatňuje různé 

techniky čtení textu 

− aplikuje znalost gramatických jevů (např. 

tvoření slov pomocí přípon), která vede 

k pochopení složitějšího textu i bez 100 % 

znalosti slovní zásoby 

 

Konverzace: 

 

 

poslech s porozuměním 

autentických situací (nádraží, 

letiště) a souvislých mluvených textů 

 

 

 

 

 

 

 

 

čtení textů včetně 

odborných 

 překlad, písemné 

zpracování přečteného textu (anotace, 

výpisky, osnova) 
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− dokáže se vyjadřovat k tématům veřejného 

a osobního života a tématům z oblasti 

zaměření 

studijního oboru 

− pohotově a vhodně řeší standardní řečové 

situace i jednoduché a frekventované situace 

týkající se pracovní činnosti 

− domluví se v běžných situacích 

− umí získat a podat informace 

− umí nepřipraven konverzovat o tématech 

souvisejících s každodenním životem 

− umí stručně zdůvodnit a vysvětlit své 

názory 

 

Psaní: 

 

− umí spojit fráze tak, aby mohl popsat 

zážitky a události, své sny, naděje a ambice 

− umí stručně zdůvodnit a vysvětlit své 

názory 

a plány, popsat děj knihy či filmu a popsat 

své reakce 

 

Gramatika: 

 

− gramatické jevy jsou probírány v kontextu 

tematických celků, jsou adekvátně 

procvičovány, upevňovány a testovány 

− dokáže zhodnotit úroveň svého 

gramatického projevu a analyzovat v něm 

chyby 

 

žádost 

o zaměstnání, telefonování 

rozvíjení správné výslovnosti 

pomocí slovníku 

rozvíjení a tvoření slovní zásoby 

četbou autentických textů 

gramatika (větná skladba, 

tvarosloví, frazeologie) 

grafická podoba jazyka a pravopis, 

slohové útvary 

jazykové funkce: vyjádření 

omluvy, lítosti, podpory a 

vstřícnosti při komunikaci psané i 

mluvené 

 

 

 

Tematické okruhy: 

dle Rozpisu učiva 

 

 

 

 

 

 

present perfect passive 

podmínkové věty (I., II) 

způsobová slovesa 

nepřímé otázky 

časové věty 

 

Organizace výuky:  

1x týdně jazyková učebna, 1x týdně učebna vybavená PC + whiteboard 
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Rozpis učiva 

 
Předmět :  Anglický jazyk I 

Ročník:  1.-4. 

Obor:  78-42-M/01 Technické lyceum 

Počet hodin: 1.ročník 3 týdně, 2.ročník 3 týdně, 3.ročník 3 týdně, 4.ročník 3 týdně 

Zpracoval  : Mgr. Irma Náprstková, Mgr. Olga Másílková, Bc. Veronika Novotná,  

                        Mgr. Petra  Urbanová, Ing. Mgr.Dana Kreisingerová  

Učebnice: Soars: New Headway English Course Pre-Intermediate, OUP  

                        Falla, Davies: Maturita Solutions Intermediate, OUP 

   

1.r. 
Tematický celek Počty 

hodin 

Období 

 1. Sjednocení učiva 9 září 

 2. Přítomný čas prostý a průběhový 
Můj kamarád 

Práce s doplňujícími materiály – časopis Bridge, odborné materiály, 

video 

6 

2 

2 

říjen 

 

3. Minulý čas prostý a průběhový 

Nepravidelná slovesa 

Práce s doplňujícími materiály – časopis Bridge,odborné materiály 

video 

6 

2 

2 

listopad 

 

4. Minulý čas prostý a průběhový 

Nepravidelná slovesa 

News 

Odborné materiály 

6 prosinec 

 

5. Kvantita, členy  

Práce s doplňujícími materiály – časopis Bridge, odborné materiály 

video 

 leden 

6. Neurčitá zájmena 

Jídlo, obchody 

Práce s doplňujícími materiály – časopis Bridge, odborné materiály 

video  

 

 únor 

7. Vyjádření budoucího času, frázová slovesa 

Naděje, sny 

Práce s doplňujícími materiály – časopis Bridge, odborné materiály 

video 

 březen 
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8. Stupňování přídavných jmen 

Rodina, synonyma, antonyma 

Práce s doplňujícími materiály – časopis Bridge, odborné materiály, 

video 

 duben 

 

9. Práce s doplňujícími materiály – časopis Bridge, odborné materiály, 

video 

 květen 

10. Práce s doplňujícími materiály – časopis Bridge, odborné materiály, 

video 

 červen 

2.r. 
Tematický celek  Období 

1. Opakování 

Předpřítomný čas  

Práce s doplňujícími materiály – časopis Bridge, odborné materiály, 

video 

 září 

2. Způsobová slovesa 

Lékař 

Práce s doplňujícími materiály – časopis Bridge, odborné materiály, 

video 

 říjen 

3. Předminulý čas 

Vyprávění příběhu 

Práce s doplňujícími materiály – časopis Bridge, odborné materiály, 

video 

 listopad 

4. Trpný rod 

Telefo, média 

Práce s doplňujícími materiály – časopis Bridge, odborné 

materiály,video 

 prosinec 

5. Trpný rod - opakování 

Práce s doplňujícími materiály – časopis Bridge, odborné materiály, 

video 

 leden 

6. Předpřítomný průběhový čas 

Opakování časů 

Životní běh 

Práce s doplňujícími materiály – časopis Bridge, odborné materiály, 

video 

 únor 

7. Podmínkové věty 

Práce s doplňujícími materiály – časopis Bridge, odborné materiály, 

video 

 březen 

8. Podmínkové věty 

Životní styl 
 duben 
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Práce s doplňujícími materiály – časopis Bridge, odborné materiály, 

video 

9. Opakování podle potřeby studentů 

Práce s doplňujícími materiály – časopis Bridge, odborné materiály, 

video 

 květen 

10. Opakování probrané látky 

Práce s doplňujícími materiály – časopis Bridge, odborné materiály, 

video 

 červen 

3.r. 
Tematický celek  Období 

1. Přítomný čas prostý, přítomný čas průběhový 

Každodenní situace - fráze 

Práce s doplňujícími materiály – časopis Bridge, odborné materiály, 

video 

 září 

2. Přítomné časy - kontrast 

Psaní dopisu 

Práce s doplňujícími materiály – časopis Bridge, odborné materiály, 

video 

 říjen 

3. Minulý čas prostý, průběhový 

Trpný rod 

Práce s doplňujícími materiály – časopis Bridge, odborné materiály, 

video 

 listopad 

4. Minulé časy - kontrast 

Volný čas,  

Práce s doplňujícími materiály – časopis Bridge, odborné materiály, 

video 

 prosinec 

5. Vztažné věty 

Pracovní pohovor 

Práce s doplňujícími materiály – časopis Bridge, odborné materiály, 

video 

 leden 

6. Předpřítomný čas 

Poslechová cvičení 

Práce s doplňujícími materiály – časopis Bridge, odborné materiály, 

video 

 únor 

7. Předminulý čas 

Frázová slovesa 

Práce s doplňujícími materiály – časopis Bridge, odborné materiály, 

video 

 březen 
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8. Předminulý čas + předpřítomný čas 

Návštěva lékaře 

Práce s doplňujícími materiály – časopis Bridge, odborné materiály, 

video 

 duben 

9. Budoucí čas 

Počasí, plány 

Práce s doplňujícími materiály – časopis Bridge, odborné materiály, 

video 

 květen 

10. Opakování probrané látky 

Konverzace, dialogy 
 červen 

4.r. Prohlubování gramatických znalostí na pokročilé úrovni požadované 

pro státní maturitní zkoušku 

 Období 

1. Nepřímá řeč 

Rozhovory na základě obrázků 

Práce s doplňujícími materiály – časopis Bridge, odborné materiály, 

video 

 září 

2. Tvoření otázek 

Řízené dialogy 

Práce s doplňujícími materiály – časopis Bridge, odborné materiály, 

video 

 říjen 

3. Minulé, předpřítomné časy 

Překlady textů 

Práce s doplňujícími materiály – časopis Bridge, odborné 

materiály,video 

 listopad 

4. Infinitiv v angličtině 

Cestování, turismus – navigace v anglickém jazyce 

Práce s doplňujícími materiály – časopis Bridge, odborné materiály, 

video 

 prosinec 

5. Podmínkové věty 

Čtení  

Práce s doplňujícími materiály – časopis Bridge, odborné materiály, 

video 

 leden 

6. Složená podstatná jména 

členy 

Souhrnné gramatické testy 

Práce s doplňujícími materiály – časopis Bridge, odborné materiály, 

video 

 únor 

7. Poslechová maturitní cvičení 

Práce s doplňujícími materiály – časopis Bridge, odborné materiály, 
 březen 
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video 

8. Procvičování písemného projevu 

Práce s doplňujícími materiály – časopis Bridge, odborné materiály, 

video 

 duben 

9. Závěrečná celková příprava na  maturitní zkoušku  květen 
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Učební osnova předmětu 

NĚMECKÝ JAZYK I 

 

Kód a název oboru vzdělání:   78-42-M/01 Technické lyceum 

Název ŠVP:     Technické lyceum 

Délka a forma studia:   4 roky, denní studium 

Datum platnosti:    od 1.9.2009 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

 

Obecný cíl předmětu 

Německý jazyk B1 navazuje na jazykové znalosti ze základní školy. Cílem vyučování je 

vytvářet, rozvíjet a prohlubovat řečové dovednosti tak, aby byl absolvent 

schopen pohotové komunikace v různých životních situacích a dokázal bezproblémově užívat 

cizí jazyk pro profesní účely, pro studium odborné literatury atd. Jazyková výuka prohlubuje 

všestranné a odborné vzdělávání, obohacuje poznatkové struktury a přispívá k rozvoji 

myšlenkových procesů a samostatné duševní práce. Rozvíjí všeobecné kompetence (z oblasti 

reálií a kultury studovaného jazyka,  rozvíjení osobnosti a studijních návyků). 

Zároveň podporuje komunikační dovednosti ve zvoleném jazyce. 

Cílem výuky jazyků je naučit žáky pracovat s informacemi a zdroji informací v cizím jazyce 

včetně internetu nebo CD-ROM, se slovníky, příručkami a využívat tyto zdroje ke studiu 

jazyka a k prohlubování všeobecných vědomostí a dovedností. Žáci jsou vedeni k uvědomění 

si potřeby celoživotně se vzdělávat. 

 

Charakteristika učiva 

Učivo navazuje na základní jazykové znalosti ze základní školy a dále je rozvíjí. Připravuje 

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

rozšiřuje jejich znalosti o světě a jiných kulturách. Současně přispívá k formování osobnosti 

žáků, učí je toleranci k hodnotám jiných národů, rozvíjí jejich komunikativní dovednosti. 

Odborně zaměřená část učiva připravuje žáky k uplatnění jazykových kompetencí v jejich 

oboru. 

Obsahem výuky jsou: 

1. Řečové dovednosti 
- receptivní řečové dovednosti: poslech s porozuměním monologických i dialogických 

projevů, čtení textů včetně odborných, práce s textem 

- produktivní řečové dovednosti: ústní a písemné vyjadřování situačně i tematicky 

zaměřené, písemné zpracování textu, překlad 

- interaktivní řečové dovednosti: střídání receptivních a produktivních činností; dialogy; 

dopis 

2. Jazykové prostředky 

- výslovnost (zvukové prostředky jazyka) 

- slovní zásoba a její tvoření 

- gramatika (tvarosloví a větná skladba) 

- gramatická podoba jazyka a pravopis 

3. Tematické okruhy, komunikační situace a jazyková funkce 

- tematické okruhy: osobní údaje, dům a domov, každodenní život, volný čas, zábava, jídlo 
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   a nápoje, služby, cestování, mezilidské vztahy, péče o tělo a zdraví, nakupování, 

   vzdělávání, zaměstnání, počasí, Česká republika, německy mluvící země 

- komunikační situace: získávání a předávání informací 

- jazykové funkce: obraty při zahájení a ukončení rozhovoru, vyjádření žádosti, prosby, 

pozvání, odmítnutí, radosti, zklamání, naděje apod. 

4. Poznatky o zemích 

-vybrané poznatky všeobecného i odborného charakteru k poznání německy mluvících 

zemí, jejich kultur, tradic a společenských zvyklostí.  

 

Metody a formy výuky 

Těžiště výuky je v rozvíjení jazykových prostředků a řečových dovedností na příslušné 

jazykové úrovni, tj. úroveň pokročilí – neboť se předpokládá, že žák pokračuje v cizím 

jazyce, který se již učil na základní škole – s přihlédnutím k systematickému rozvíjení a 

prohlubování všeobecných kompetencí žáka. 

Součástí výuky je i pravidelné používání motivačních prvků jako jsou jazykové hry, testy, 

křížovky, zábavné úlohy. 

Ve výuce probíhá nácvik interaktivních dovedností formou řízeného rozhovoru ve dvojicích, 

nebo ve skupinách. Žáci jsou motivováni k samostatné práci vhodným zadáním úkolů 

(překladové, studijní a výkladové slovníky, autentické texty, beletrie, odborná literatura, 

časopisy, internet, filmy). 

Žáci jsou zapojováni do jazykových soutěží. V rámci mezipředmětových vztahů jsou 

vytvářeny podmínky pro částečnou výuku tematických celků vybraných předmětů v cizím 

jazyce, např. odborná slovní zásoba dle zaměření jednotlivých specializací. Studenti si sami 

umí napsat anotaci ke své závěrečné práci. 

 

Způsob hodnocení žáků 

Hodnocení žáků se řídí klasifikačním řádem, který je součástí školního řádu. 

Ověřování znalostí probíhá formou ústního a písemného zkoušení. Během studia  

v jednotlivých ročnících vyučující průběžně kontroluje výsledky učení, včetně domácí 

přípravy. Zařazuje kontrolní didaktické testy osvojeného učiva zaměřené na poslech a čtení 

cizojazyčných textů s porozuměním, na gramaticko-lexikální znalost jazykových prostředků. 

Vede žáky k sebehodnocení. Zařazuje kontrolní písemné práce, které ověřují schopnost 

souvislého písemného projevu. 

Žák je podporován během hodin k samostatnému ústnímu projevu, a to při práci ve dvojících 

či skupinách nebo při vyjadřování svých vlastních postojů. Učitel hodnotí gramaticko-

lexikální úroveň projevu a jeho obsah. Při řízené konverzaci učitel neopravuje jednotlivé 

gramatické chyby, ale hodnotí projev jako celek s důrazem na výpovědní hodnotu. 

 
Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí 

Žáci jsou vedeni k rozvíjení klíčových kompetencí – především těch ke komunikaci, k učení 

k práci a spolupráci s ostatními lidmi, k řešení pracovních i mimopracovních problémů, práci 

s informačními technologiemi a kompetencí k řešení praktických úkolů. 

Studium cizího jazyka slouží žákům ke zpřístupnění informací v cizím jazyce (např. na 

internetu nebo v odborné literatuře), v jejich zaměření (strojírenství, stavitelství, komunikační 

technologie, architektura). 

Žák je veden k pochopení zvláštností jednotlivých kultur, k toleranci a spolupráci v rámci 

studentských výměnných pobytů, a také k přípravě a spolupráci se zahraničními partnery  

v jeho budoucím povolání. 
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Začlenění průřezových témat 

Člověk a životní prostředí – žáci se budou zabývat rozvojem komunikativní kompetence 

zaměřené na rozvoj dovedností vyjadřovat a zdůvodňovat své názory, zprostředkovávat 

informace, obhajovat řešení problematiky životního prostředí a působit pozitivním směrem na 

jednání a postoje druhých lidí. 

Informační a komunikační technologie – žáci se zaměří na práci s informacemi a 

komunikačními prostředky vzhledem k rozvoji informačních a komunikačních technologií. 

Občan v demokratické společnosti – žáci se dokáží orientovat v masových médiích, využívat 

je a objektivně hodnotit, dokáží jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních 

otázkách, efektivně pracovat s informacemi, tj. umět získávat a vyhodnocovat informace. 

Člověk a svět práce – žáci rozvíjí komunikativní kompetence zaměřené na vyhledávání a 

posuzování informací o profesních příležitostech, orientovat se v nich a vytvářet si o nich 

základní představu, dále se učí vyhledávat a posuzovat informace o vzdělávací nabídce, 

orientovat se v ní a posuzovat ji z hlediska svých předpokladů a profesních cílů; žáci by se 

měli naučit písemně i ústně prezentovat svá očekávání a priority při jednání s potenciálními 

zaměstnavateli. 

 

 

Rozpis výsledků vzdělávání 

 

Výsledky vzdělávání 

 

Učivo 

 
Žák: 

 Poslech: 

− rozumí zcela známým slovům a základním 

frázím týkajících se jeho osoby, rodiny a 

bezprostředního okolí, pokud lidé hovoří 

pomalu a zřetelně 

 

Čtení: 

− rozumí známým jménům, slovům a velmi 

jednoduchým větám na vývěskách, plakátech 

nebo v katalozích 

 

Konverzace: 

− umí se jednoduchým způsobem domluvit, 

je-li jeho partner ochoten zopakovat pomaleji 

svou výpověď nebo ji přeformulovat 

− umí klást jednoduché otázky na velmi 

známá témata každodenního života 

 

Psaní: 

− umí psát krátké jednoduché vzkazy, např. 

posílat pozdravy z dovolené na pohlednicích 

− umí vyplnit formulář s osobními údaji 

(jméno, národnost, adresa), např. při 

registraci v hotelu 

 

Řečové dovednosti: 

- receptivní: 

jednoduchý poslech s porozuměním  

čtení jednoduchých textů 

- interaktivní: 

dorozumění se při velmi  

jednoduchých konverzačních situacích 

 

Jazykové prostředky (lingvistické 

kompetence) 

- nácvik správné výslovnosti 

- rozvíjení slovní zásoby 

- jazykové funkce: obraty při 

seznamování, vítání a loučení 

 

Tematické celky: 

Představení 

Osobní údaje 

Moje rodina 

Nakupování 

Bydlení 

Volný čas 

Děti a škola 

Jídlo a pití 
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 Program dne 

Volný čas 

Škola 

Odborná témata 

 

- gramatické jevy jsou probírány v kontextu 

tematických celků, jsou adekvátně 

procvičovány,upevňovány a testovány 

 

Gramatika: 

členy, předložky s 3.p,4.p, 3.p+ 4.p 

zájmena osobní, přivlastňovací 

slovesa pravidelná i nepravidelná 

v přítomném čase 

skloňování podst. jmen v jednotném i 

množném čísle 

rozkazovací způsob 

určování času, číslovky, zápor 

slovesa zvratná, s odlučitelnou a 

neodlučitelnou předponou 

předložky místní a časové 

stupňování příd. jmen a příslovcí 

souvětí souřadné 

préteritum slabých, způsobových a 

pomocných sloves 

2. ročník 

 

    

Poslech: 

− rozumí známým výrazům z každodenního 

života a základním frázím zaměřeným na 

uspokojování základních potřeb, rozumí 

mluvčím, pokud mluví pomalu a zřetelně 

 

Čtení: 

− rozumí známým výrazům, jednoduchým 

větám, orientuje se v základních návodech a 

instrukcích, např. v návodech k použití 

jednoduchých přístrojů 

− rozumí obsahu pohlednice a jednoduchého 

dopisu 

 

Konverzace: 

− umí jednoduchým způsobem konverzovat, 

je-li jeho partner ochoten zopakovat pomaleji 

svou výpověď nebo ji přeformulovat 

v pomalejším tempu 

− umí klást a zodpovídat jednoduché otázky o 

bezprostředních záležitostech nebo věcech, 

jež jsou mu důvěrně známé 

− umí použít jednoduché fráze a věty k tomu, 

Řečové dovednosti: 

- receptivní: 

poslech s porozuměním monologů 

a jednoduchých dialogů 

porozumění významu 

jednoduchých textů 

- produktivní: 

jednoduchý překlad (instrukce) 

- interaktivní: 

základní konverzace, jednoduchá 

odpověď na dopis 

 

Jazykové prostředky (lingvistické 

kompetence) 

- rozvíjení a upevňování správné 

výslovnosti 

- rozvíjení a tvoření slovní zásoby 

 

 Tematické celky: 

Povolání 

Nemoc a zdraví 

Ve městě 

Cestování 
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aby popsal, kde žije, a lidi, které zná 

 

Psaní: 

− umí jednoduchými frázemi a větami popsat 

místo a zemi, kde žije, a lidi, které zná 

− umí napsat dopis o každodenních 

záležitostech, přání k svátkům 

− umí vyplnit formulář s osobními údaji 

(jméno, národnost, adresa atd.), např. vízum, 

přihlášku do jazykového kurzu atd. 

Volný čas 

Odborný dopis 

Kultura 

Odborná témata 

 

- gramatika (větná skladba, 

tvarosloví, gramatické časy) 

- jazykové funkce: obraty při 

zahájení a ukončení rozhovoru, 

vyjádření pozvání a odmítnutí 

 

Gramatika: 

préteritum silných a smíšených sloves 

perfektum slabých, způsobových, 

pomocných, silných a smíšených sloves 

slovesné vazby 

zájmenná příslovce 

pořádek slov ve větě 

 

3. ročník 

 

 

Poslech: 

− rozumí, jestliže mluvčí hovoří pomalu, se 

zřetelnou výslovností a dostatečně dlouhými 

pauzami 

− rozumí jednoduchým sdělením, otázkám a 

pokynům vysloveným pomalu a zřetelně, 

rozumí číslům, údajům o cenách a o čase 

 

Čtení: 

− v novinách a časopisech žák rozumí 

článkům 

o lidech a běžných životních situacích 

− rozumí nejdůležitějším odborným výrazům 

− rozumí krátkým psaným pokynům 

(pozdravy, vzkazy, popis cesty) 

 

Konverzace: 

− umí komunikovat v jednoduché podobě, 

dorozumět se v obchodě a běžných životních 

situacích (doma, v zaměstnání, ve škole, při 

sportu) 

− rozumí číslům, údajům o množství, cenách i 

Čase 

 

Psaní: 

− umí ve formulářích vyplnit základní údaje o 

sobě, napsat pozdrav, pohlednici 

Řečové dovednosti: 

- receptivní: 

poslech s porozuměním monologů 

a dialogů 

čtení a porozumění textů 

 

Jazykové prostředky (lingvistické 

kompetence) 

- rozvíjení správné výslovnosti 

- rozvíjení a tvoření slovní zásoby 

- gramatika (větná skladba, 

tvarosloví, jednoduché vazby) 

- grafická podoba jazyka a 

pravopis 

- jazykové funkce: vyjádření 

prosby, radosti, lítosti při omluvě 

atd. 

 

Tematické celky 

Sport 

Škola a vzdělání 

Svátky, dary 

Oblékání 

Móda 

Nakupování 

Praha 

Město a vesnice 
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− umí napsat jednoduchý text na pohlednici, 

dopis, několik jednoduchých vět o sobě 

(bydliště, koníčky, studium) 

- produktivní: 

jednoduchý překlad (obecný a 

technický) 

výpisky z jednoduššího textu 

- interaktivní: 

konverzace, odpověď na dopis 

 

Charakterové vlastnosti 

Odborná témata a texty 

- gramatika (větná skladba, 

tvarosloví, gramatické časy) 

- jazykové funkce: obraty při 

zahájení a ukončení rozhovoru, 

vyjádření pozvání a odmítnutí 

- gramatické jevy jsou probírány v kontextu 

tematických celků, jsou adekvátně 

procvičovány,upevňovány a testovány 

Gramatika: 

skloňování přídavných jmen po členu určitém 

a neurčitém 

skloňování zájmen neurčitých 

datum 

číslovky řadové 

směrová příslovce 

závislý infinitiv 

man –es 

zájmena ukazovací – dieser, jener; vespolná 

předložky s 2.p. 

vedlejší věty – přirovnávací, vztažné 

nepřímé otázky 

4. ročník 

 

 

Poslech: 

− rozumí větám a často používaným slovům 

z oblastí, k nimž má bezprostřední osobní 

vztah, např.: já sám, moje rodina, 

nakupování, blízké okolí, moje práce 

− je schopen postihnout hlavní smysl 

krátkých, jasných a jednoduchých sdělení a 

oznámení 

 

Čtení: 

− je schopen číst krátké, jednoduché texty. 

− pochopí nejdůležitější informace 

z písemných zpráv a novinových článků, 

v nichž se ve vysoké míře objevují čísla, 

jména, obrázky a nadpisy 

− rozumí jednoduchým návodům, pokynům 

v počítačových programech 

 

Konverzace: 

− domluví se při provádění rutinních úkolů 

vyžadujících jednoduchou a přímou výměnu 

Řečové dovednosti: 

- receptivní: 

poslech s porozuměním 

jednoduchých autentických situací 

(nádraží, letiště, pošta atd.) 

čtení textů včetně jednodušších 

odborných 

- produktivní: 

překlad 

písemné zpracování textu (výtah, 

nalezení konkrétní informace) 

- interaktivní: 

konverzace, dopis                                                                                                                                                                                                                                                           

-žádost o zaměstnání, telefonování 

 

Jazykové prostředky (lingvistické 

kompetence) 

- rozvíjení správné výslovnosti 

pomocí slovníku 

nalezení konkrétní informace) 

- interaktivní: 
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informací o známých tématech a činnostech 

− umí se omluvit i reagovat na omluvu, zeptat 

se na cestu a s pomocí mapy nebo plánu 

města cestu vysvětlit 

− umí používat základní fráze nutné při 

Cestování 

 

Psaní: 

− umí v jednoduchých větách popsat události, 

aspekty svého každodenního života 

− ve formulářích umí vyplnit údaje o svém 

vzdělání, své práci, zájmech a zvláštních 

znalostech 

 

 

konverzace, dopis - žádost o 

zaměstnání, telefonování 

- jazykové funkce: vyjádření 

omluvy, lítosti, základní emoční 

projevy při komunikaci. 

 

Tematické celky 

Sport 

Zdraví a nemoci 

Školní systém 

Rakousko  

Německo 

Jídlo a pití 

Odborné texty 

- gramatika (větná skladba, 

tvarosloví, gramatické časy) 

- jazykové funkce: obraty při 

zahájení a ukončení rozhovoru, 

vyjádření pozvání a odmítnutí 

- gramatické jevy jsou probírány v kontextu 

tematických celků, jsou adekvátně 

procvičovány,upevňovány a testovány 

Gramatika: 

opakování probraných jevů 1.- 3.ročníku 

stupňování příd. jmen v přívlastku 

příslovce ve 3. stupni 

rod podst. jmen 

infinitivní konstrukce – haben +zu, sein + zu, 

um-zu, -zu 

podmiňovací způsoby 

příčestí přítomné a minulé 

jména zeměpisná, obyvatelská 

vazby sloves, podstatných a přídavných jmen 

 

Organizace výuky:  

1x týdně jazyková učebna nebo učebna vybavená PC + whiteboard 
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Rozpis učiva 

 

Předmět :  NĚMECKÝ JAZYK  

Ročník:  1.- 4. 

Obor:  78-42-M/01 Technické lyceum 

Počet hodin: 1. ročník 3 týdně, 2. ročník 3 týdně, 3. ročník 3 týdně, 4. ročník 3 týdně  

Zpracoval:  Mgr. O. Másílková, Mgr. J. Sekalová 

Učebnice: Passt schon! 1. díl, Doris Dusilová, Jens Krüger                             

 

1.r. 
Tematický celek Počty 

hodin 

Období 

1. - výslovnost a fonetika 

- rod podstatných jmen, člen, osobní zájmena v 1. pádě 

- časování sloves 

- vykání  

- pořádek slov ve větě 

- seznamování 

 září 

2. - skloňování podstatných jmen v jednotném čísle  

- přivlastňovací zájmena „mein“, „dein“ 

- přídavné jméno v přísudku 

- sloveso „haben“, „finden“, „arbeiten“ 

- číslovky 0 - 100 

- rodina 

 říjen 

 

 

 

 

 

 

3. - přivlastňovací zájmena  

- časování sloves „fahren“, „laufen“, „lesen“, „sehen“ 

- slovosled 

- zájmy 

 listopad 

4. - množné číslo podstatných jmen 

- skloňování podstatných jmen v množném čísle 

- neurčité zájmeno „kein“ 

- „Ich möchte…“ 

- v obchodě 

 prosinec 

5. - vlastní jména osob 

- číslovky 100 - 1000 

- opakování 1.-4. lekce 

 leden 

6. - spojení „es gibt“ 

- zápor „nein“, „nicht“, „kein“ 

 únor 
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- záporná předpona un- 

- „doch“ v odpovědi na zápornou otázku 

- bydlení  

7.  - časování slovesa „essen“, „nehmen“ 

- časování slovesa „mögen“ 

- označení míry, hmotnosti a množství 

- nulový člen 

- jídlo a pití 

 březen 

8. - časové údaje 

- určování času 

- časování sloves „dürfen“, „können“, „müssen“ 

- postavení infinitivu, příslovečného určení času a místa ve 

větě 

- týdenní plán 

 duben 

9. - časování sloves „sollen“, „wollen“ 

- slovesa s odlučitelnou a neodlučitelnou předponou 

- postavení odlučitelné předpony ve větě 

- zdraví 

- závěrečné opakování 

 květen 

červen 

2.r. 
Tematický celek Počty 

hodin 

Období 

1. - opakování učiva 1. ročníku (1.- 10. lekce) 

 
 září 

2. - perfektum silných a smíšených sloves 

- „man“ a „es“ 

- synonyma a antonyma 

- zájmy a koníčky 

- doplňkové materiály 

 říjen 

 

 

 

3. - zájmy a koníčky 

- poslechová cvičení 

- práce s doplňkovými materiály 

 listopad 

4. - souvětí podřadné 

- 1. budoucí čas 

- u lékaře 

 prosinec 

5. - úrazy, nemoci 

- poslechová cvičení k tématu 

- práce s doplňkovými materiály 

 leden 

6. - předložkové vazby sloves 

- předložkové vazby podstatných přídavných jmen 
 únor 
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- zájmenná příslovce 

7.  - vlastní jména osob 

- použití wie a als při překladu českého jako 

- cestování 

- poslechová cvičení 

- práce s doplňkovými materiály k tématu 

 březen 

8. - opakování 11. – 14. lekce 

- poslechová cvičení 

- mezilidské vztahy, vlastnosti 

 duben 

9. - popis obrázků 

- rozhovory 

- čtení s porozuměním 

- gramatické testy 

- poslechová cvičení 

 květen 

červen 

3.r. 
Tematický celek Počty 

hodin 

Období 

  1. - opakování učiva 1. a 2. ročníku  

- opakování minulých časů na základě vypravování příběhů 

- vedlejší věty 

- kultura 

 září 

  2. - skloňování přídavných jmen 

- móda 

- poslechová cvičení 

 říjen 

 

 

 

3. - neurčitá zájmena 

- v obchodním domě 

- slovní zásoba nakupování 

- poslechová cvičení 

 listopad 

4. - řadové číslovky 

- orientace ve městě 

- poslechová cvičení 

 prosinec 

5. - infinitiv závislý 

- bydlení 

- poslechová cvičení 

 leden 

 

6. - vespolné zájmeno einander 

- předložky se druhým pádem 

- mezilidské vztahy 

- poslechová cvičení 

 únor 
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7.  - Erich Maria Remarque 

- poslechová cvičen 
 březen 

8. - opakování 1. – 6.lekce 

- práce s doplňkovými materiály 
 duben 

9. - popis obrázků 

- rozhovory 

- čtení s porozuměním 

- gramatické testy 

- poslechová cvičení 

 květen 

červen 

4.r. 
Tematický celek Počty 

hodin 

Období 

1. - úvodní opakování 

- práce s doplňkovými materiály 

- maturitní okruhy 

 září 

2. - maturitní okruhy - sport 

- odborná slovní zásoba 

- vztažné věty 

- nepřímé otázky 

 říjen 

 

 3. - maturitní okruhy – zdraví 

- tvary příslovcí na (e)stens 

- odborná slovní zásoba 

- poslechová cvičení 

 listopad 

4. - maturitní okruhy – školský a vzdělávací systém 

- infinitivní konstrukce s zu a um+zu 

- synonymní slovesa 

- odborná slovní zásoba 

- poslechová cvičení 

 prosinec 

5. - maturitní okruhy – německy mluvící země 

- příčestí přítomné a minulé 

- zpodstatnělá přídavná jména 

- zeměpisné názvy 

- odborná slovní zásoba 

 leden 

6. - maturitní okruhy – v restauraci 

- konjunktiv préterita 

- odborná slovní zásoba 

 únor 

7.  - popis obrázků 

- práce s doplňkovými materiály 

- slovní zásoba 13. a 14. Lekce 

- poslechová cvičení 

- rozhovory 

 březen 
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- práce s textem 

8. - závěrečné opakování  duben 
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Učební osnova předmětu 

ANGLICKÝ  JAZYK II 

 

Kód a název oboru vzdělání:   78-42-M/01 Technické lyceum 

Název ŠVP:     Technické lyceum 

Délka a forma studia:   4 roky, denní studium 

Datum platnosti:    od 1.9.2009 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

 
Obecný cíl předmětu 
Výuka druhého jazyka začíná bez návaznosti na předchozí studium jazyka. Vzdělávací cíle a 

výstupní požadavky na absolventy jsou formulovány na úrovni A2 Společného evropského 

referenčního rámce. 

Druhý jazyk poskytuje žákům základy dalšího cizího jazyka, avšak navazuje na dovednosti a 

návyky, které žáci získali v předchozím studiu prvního cizího jazyka. Výuka vede žáky 

k osvojení a prohlubování komunikativních dovedností na takové úrovni, aby byli schopni 

v cizím jazyce řešit jednoduché komunikační situace každodenního života ústně i písemně, 

domluvit se v oblasti základních každodenních situací v cizojazyčném prostředí, porozumět 

jednoduchým pracovním postupům (jednoduché návody a manuály). Cílem výuky jazyků je 

naučit žáky pracovat s informacemi a zdroji informací v cizím jazyce včetně internetu nebo 

CDROM, 

se slovníky, příručkami a využívat tyto zdroje ke studiu jazyka a k prohlubování 

všeobecných vědomostí a dovedností. 

 

Charakteristika učiva 
Obsahem výuky, který směřuje k plnění komunikativního vzdělávacího cíle, je systematické 

rozšiřování a prohlubování znalostí, dovedností a návyků ze základní školy v těchto 

kategoriích: 

1. Řečové dovednosti 

- receptivní řečové dovednosti: poslech s porozuměním monologických i dialogických 

projevů, 

práce s jednoduchým textem 

- produktivní řečové dovednosti: ústní a písemné vyjadřování situačně i tematicky zaměřené, 

písemné zpracování textu (reprodukce jednoduchého textu), jednoduchý překlad 

- interaktivní řečové dovednosti: střídání receptivních a produktivních činností; jednoduché 

dialogy; dopis 

2. Jazykové prostředky 

- výslovnost (zvukové prostředky jazyka) 

- slovní zásoba a její tvoření 

- gramatika (tvarosloví a větná skladba) 

- grafická podoba jazyka a pravopis 

- jazykové reálie související s osvojovanými jazykovými prostředky 

3. Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce 

- tematické okruhy: osobní údaje, dům a domov, každodenní život, volný čas, zábava, jídlo a 
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nápoje, služby, cestování, mezilidské vztahy, péče o tělo a zdraví, nakupování, vzdělávání, 

zaměstnání, počasí, Česká republika, anglicky mluvící země 

- komunikační situace: získávání a předávání informací, např. sjednání schůzky, objednávka 

služby, vyřízení vzkazu apod. 

- jazykové funkce: obraty při zahájení a ukončení rozhovoru, vyjádření žádosti, prosby, 

pozvání, odmítnutí, apod. 

4. Poznatky o zemích 

Vybrané poznatky všeobecného i odborného charakteru k poznání anglicky mluvících zemí, 

jejich kultury, umění a literatury, tradic a společenských zvyklostí. Informace ze sociálně-

kulturního prostředí v kontextu znalostí o České republice. 

 

Metody a formy výuky 
Výuka jazyka jako druhého jazyka je plánovaná na jednohodinovou dotaci v prvním ročníku a 

další tři roky na dvouhodinovou dotaci. 

Projektová výuka slouží k podpoře samostatné práce žáků a rozvíjí jejich schopnost získávat a 

zpracovávat materiály z různých zdrojů. Žáci se učí pracovat v týmu, prezentovat svoji 

společnou práci. Projekty jsou v souladu s probíranými tematickými celky (např. životní 

prostředí, novinky v informačních technologiích, reálie jazykových oblastí, média, sport, 

volný čas, cestování, vzdělávání, kultura atd.). 

Učitel se snaží navodit tvůrčí a přátelskou atmosféru ve třídě, pracuje s učebnicemi 

odpovídajícími věku, rozumové vyspělosti a zájmu žáků. Vyučující používá při výuce 

doplňkové materiály, např. plně vybavené a funkční jazykové učebny (magnetofony, 

videopřehrávače, DVD-přehrávače, multimediální výukové programy atd.). Vhodným 

zadáním úkolů motivuje žáky k samostatné práci (překladové, studijní a výkladové slovníky, 

autentické texty, písničky, beletrie, odborná literatura, časopisy, internet, filmy atd.). 

Vyučující zároveň motivuje žáky ke konverzaci pomocí vhodně zvolených témat. 

Žáci jsou motivováni nabídkou zahraničních zájezdů, studijních pobytů a kontaktů se školami 

v zahraničí a účastí na mezinárodních programech na podporu mládeže v odborném 

vzdělávání (Evropské programy, např. Socrates, Leonardo). Žáci jsou zapojováni do projektů 

a jazykových soutěží, podporuje se vedení jazykového portfolia. V rámci mezipředmětových 

vztahů jsou vytvářeny podmínky pro částečnou výuku tematických celků vybraných předmětů 

v anglickém jazyce, např. počítačová angličtina a odborná terminologie dle zaměření žáka. 

 

Způsob hodnocení žáků 
Cíle jazykové výuky mají různé úrovně a sledují kvality žáka v různých oblastech jeho 

rozvoje, proto i hodnocení musí být realizováno podle povahy těchto cílů. 

Během studia v jednotlivých ročnících vyučující průběžně kontroluje výsledky učení, včetně 

domácí přípravy, kterou žákům promyšleně zadává. Zařazuje kontrolní didaktické testy 

osvojeného učiva, zaměřené na poslech a čtení cizojazyčných textů s porozuměním, na 

gramaticko-lexikální znalost jazykových prostředků. Vede žáky k sebehodnocení. Zařazuje 

kontrolní písemné práce, které by ověřily schopnost souvislého písemného projevu žáků. 

Žák je podporován během hodin k samostatnému ústnímu projevu, a to při práci ve dvojicích 

či skupinách, nebo při vyjadřování svých vlastních postojů. Učitel hodnotí gramaticko-

lexikální úroveň projevu, obsah projevu a jeho konzistenci. Při řízené konverzaci učitel 

neopravuje jednotlivé gramatické chyby, ale hodnotí projev jako celek s důrazem na 

výpovědní hodnotu. Žák se tak více soustředí na obsahovou stránku, má pocit úspěšnosti při 

vyjádření myšlenky, a to upevňuje jeho sebevědomí a navozuje příjemnou pracovní atmosféru 

ve výuce. 
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Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí 
Žáci jsou vedeni k rozvíjení klíčových kompetencí – především těch ke komunikaci, k učení 

k práci a spolupráci s ostatními lidmi, k řešení pracovních i mimopracovních problémů, práci 

s informačními technologiemi a kompetencí k řešení praktických úkolů a pracovnímu 

uplatnění. 

Rozvíjí jejich schopnost přizpůsobit se v různém pracovním prostředí, což zvyšuje šanci na 

jejich uplatnění na trhu práce. 

Studium cizího jazyka slouží žákům ke zpřístupnění informací v cizím jazyce (např. na 

internetu nebo v odborné literatuře) v jejich zaměření. 

V rámci uvědomování si potřeby celoživotního vzdělávání žák rozvíjí pomocí studia cizího 

jazyka nejen jazykové kompetence, ale uvědomuje si také své postavení nejen v naší 

společnosti, ale i v celoevropském a celosvětovém kontextu. Je veden k pochopení zvláštností 

a diverzi jednotlivých kultur, k toleranci a spolupráci v rámci studentských partnerských 

výměn, a také k přípravě ke spolupráci se zahraničními partnery v jeho budoucím povolání. 

Tyto kompetence může žák nacvičovat během každodenní výuky, pokud vede k jeho 

samostatné práci a možnosti samostatně se projevovat a vyjadřovat. Právě projektová výuka 

slouží k podpoře samostatné práce žáků a rozvíjí jejich schopnost získávat a zpracovávat 

materiály z různých zdrojů. Žáci se učí pracovat v týmu, prezentovat svoji společnou práci. 

Projekty jsou v souladu s probíranými tematickými celky (např. globální ekologické 

problémy, klady a zápory EU, novinky v informačních technologiích, reálie jazykových 

oblastí, média, sport, volný čas, cestování) 

 

Začlenění průřezových témat 
V rámcovém vzdělávacím programu jsou vyčleněna čtyři průřezová témata, která mají vysoký 

společenský význam. Navrhovaná metodika zapojení těchto témat do výuky: 

Občan v demokratické společnosti 

Práce s texty, dokumentárními filmy atd. zaměřenými na evropský a světový kontext, 

budování a fungování EU, protiklady a zvláštnosti jednotlivých kultur, upozornění na 

přetrvávající nedemokratické systémy. K podpoře výchovy k demokratickému občanství jsou 

volena i témata žákovských projektů. Vést žáky k zamyšlení nad demokratickým i 

nedemokratickým chováním, v rozhovorech ovlivňovat nekritické přijímání médií. 

Zdůrazňovat zdvořilost a slušnost, multikulturní výchovu. 

Člověk a životní prostředí 

Aktivity (čtení, psaní, poslech, konverzace) spojené s ochranou přírody, s globálními 

problémy (oteplování, mizení deštných pralesů, přelidnění, nedostatek pitné vody, země 

třetího světa), porovnávání přístupu k ochraně životního prostředí v jednotlivých zemích. 

Výchova k vlastnímu ekologickému chování (projektová výuka). 

Člověk a svět práce 

Práce s informacemi, které žákům pomůžou v orientaci na trhu práce (perspektivní obory, 

obory s převládající nezaměstnaností, atd.), znalosti jednotlivých oborů, vedení k 

sebekritičnosti a posouzení vlastních schopností a možností, vedoucích k správnému 

rozhodnutí při výběru budoucího povolání. Nácvik dovednosti prezentovat vlastní osobu v 

souvislosti s hledáním zaměstnání. 

Informační a komunikační technologie 

Zapojení informačních a komunikačních technologií do výuky (používání internetu, CD-

ROM, DVD, dataprojektory, multimediální výukové programy, atd.). 

Nutnost používání jazyka pro studium odborné literatury a samostudium. 

Zadávání skupinových projektů a multimediálních prezentací (Powerpoint), které žáky 

motivuje k používání ICT prostředků. 
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Rozpis výsledků vzdělávání 

 

1. ročník 

Výsledky vzdělávání 

 

Učivo 

 Poslech: 

− rozumí zcela známým slovům a základním 

frázím týkajících se jeho osoby, rodiny a 

bezprostředního okolí, pokud lidé hovoří 

pomalu a zřetelně 

 

Čtení: 

− rozumí známým jménům, slovům a velmi 

jednoduchým větám na vývěskách, plakátech 

nebo katalozích 

Konverzace: 

− umí se jednoduchým způsobem domluvit, 

jeli 

jeho partner ochoten zopakovat pomaleji 

svou výpověď nebo ji přeformulovat 

− umí klást jednoduché otázky na velmi známá 

témata každodenního života 

 

Psaní: 

− umí psát krátké jednoduché vzkazy, např. 

posílat pozdravy z dovolené na pohlednicích 

− umí vyplnit formulář s osobními údaji 

(jméno, národnost, adresa atd.), např. při 

registraci v hotelu 

 

Gramatika: 

− Gramatické jevy jsou probírány v kontextu 

tematických celků, jsou adekvátně 

procvičovány, upevňovány a testovány. 

 

Řečové dovednosti: 

- receptivní: 

jednoduchý poslech 

s porozuměním 

čtení jednoduchých textů 

- interaktivní: 

dorozumění se při velmi 

jednoduchých konverzačních 

situacích 

Jazykové prostředky (lingvistické 

kompetence) 

- nácvik správné výslovnosti 

- rozvíjení slovní zásoby 

- jazykové funkce: obraty při 

seznamování, vítání a loučení 

Tematické celky 

Představení 

Osobní údaje 

Moje rodina 

Nakupování 

Bydlení 

 

 

 

Sloveso to  be 

přivlastňovací zájmena 

přítomný čas 

předložky místa 

minulý čas 

nepravidelná slovesa 

 

2. ročník 

Výsledky vzdělávání 

 

Učivo 

 Poslech: 

− rozumí známým výrazům z každodenního 

života a základním frázím zaměřeným na 

uspokojování základních potřeb, rozumí 

 

 

Řečové dovednosti: 

- receptivní: 
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rodilým mluvčím, pokud mluví pomalu a 

zřetelně 

 

Čtení: 

− rozumí známým výrazům, jednoduchým 

větám, orientuje se v základních návodech a 

instrukcích, např. v návodech k použití 

jednoduchých přístrojů 

− rozumí obsahu pohlednice a jednoduchého 

dopisu 

 

Konverzace: 

− umí jednoduchým způsobem konverzovat, 

je-li jeho partner ochoten zopakovat pomaleji 

svou výpověď nebo ji přeformulovat 

v pomalejším tempu 

− umí klást a zodpovídat jednoduché otázky o 

bezprostředních záležitostech nebo věcech, 

jež jsou mu důvěrně známé 

− umí použít jednoduché fráze a věty k tomu, 

aby popsal, kde žije, a lidi, které zná 

 

Psaní: 

− umí jednoduchými frázemi a větami popsat 

místo a zemi, kde žije, a lidi, které zná 

− umí napsat dopis o každodenních 

záležitostech, přání k svátkům 

− umí vyplnit formulář s osobními údaji 

(jméno, národnost, adresa atd.), např. vízum, 

přihlášku do jazykového kurzu atd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gramatika: 

− Gramatické jevy jsou probírány v kontextu 

tematických celků, textů týkajících se 

jazykových oblastí, jsou adekvátně 

procvičovány, upevňovány a testovány.. 

 

 

poslech s porozuměním monologů 

a jednoduchých dialogů 

porozumění významu 

jednoduchých textů 

 

- produktivní: 

jednoduchý překlad (instrukce) 

 

 

 

- interaktivní: 

základní konverzace, jednoduchá 

odpověď na dopis 

Jazykové prostředky (lingvistické 

kompetence) 

- rozvíjení a upevňování správné 

výslovnosti 

- rozvíjení a tvoření slovní zásoby 
 

 

 

 

- gramatika (větná skladba, 

tvarosloví, gramatické časy) 

- jazykové funkce: obraty při 

zahájení a ukončení rozhovoru, 

vyjádření pozvání a odmítnutí 

 

 

 

 

 

Tematické celky 

Povolání 

Jídlo 

Cestování 

Ve městě 

Počasí 

Svět 
 

 

 

 

minulý čas 

počitatelná a nepočitatelná 

podstatná jména 

stupňování 

přítomný průběhový čas 

účelové věty 
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příslovce a přídavná jména 

předpřítomný a minulý čas 

modální slovesa - can 

 

3. ročník 

Výsledky vzdělávání 

 

Učivo 

 Poslech: 

 

− rozumí, jestliže mluvčí hovoří pomalu, se 

zřetelnou výslovností a dostatečně dlouhými 

pauzami 

− rozumí jednoduchým sdělením, otázkám a 

pokynům vysloveným pomalu a zřetelně, 

rozumí číslům, údajům o cenách a o čase 

 

Čtení: 

 

− v novinách a časopisech žák rozumí 

článkům 

o lidech a běžných životních situacích 

− rozumí nejdůležitějším odborným výrazům 

− rozumí krátkým psaným pokynům 

(pozdravy, vzkazy, popis cesty) 

 

 

 

Konverzace: 

 

− umí komunikovat v jednoduché podobě, 

dorozumět se v obchodě a běžných životních 

situacích (doma, v zaměstnání, ve škole, při 

sportu) 

− rozumí číslům, údajům o množství, cenách, 

čase 

 

Psaní: 

 

− umí ve formulářích vyplnit základní údaje o 

sobě, napsat pozdrav, pohlednici 

− umí napsat jednoduchý text na pohlednici, 

dopis, několik jednoduchých vět o sobě 

(bydliště, koníčky, studium) 

 

 

 

 

 

 

 

Řečové dovednosti: 

- receptivní: 

poslech s porozuměním monologů 

a dialogů 

 

 

 

 

 

čtení a porozumění textů 

- produktivní: 

jednoduchý překlad (obecný a 

technický) 

výpisky z jednoduššího textu 

- interaktivní: 

 

 

 

 

 

konverzace, odpověď na dopis 

Jazykové prostředky (lingvistické 

kompetence) 

- rozvíjení správné výslovnosti 

- rozvíjení a tvoření slovní zásoby 

- gramatika (větná skladba, 

tvarosloví, jednoduché vazby) 

 

 

- grafická podoba jazyka a 

pravopis 

- jazykové funkce: vyjádření 

prosby, radosti, lítosti při omluvě atd. 

 

 

 

 

 

Tematické celky 
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Gramatika: 

 

− Gramatické jevy jsou probírány v kontextu 

tematických celků, jsou adekvátně 

procvičovány, upevňovány a testovány. 

 

Osobní údaje 

Dům a domov 

Každodenní život 

Nakupování 

Životní styl 

Cestování 

Kultura 

 

 

přítomný čas 

minulý čas 

množství 

budoucí čas 

stupňování přídavných jmen 

předpřítomný čas 

 

4. ročník 

Výsledky vzdělávání 

 

Učivo 

 Poslech: 

 

− rozumí větám a často používaným slovům 

z oblastí, k nimž má bezprostřední osobní 

vztah, např.: já sám, moje rodina, 

nakupování, blízké okolí, moje práce 

− je schopen postihnout hlavní smysl 

krátkých, 

jasných a jednoduchých sdělení a oznámení 

 

− Čtení: 

 

− je schopen číst krátké, jednoduché texty. 

− pochopí nejdůležitější informace 

z písemných zpráv a novinových článků, 

v nichž se ve vysoké míře objevují čísla, 

jména, obrázky a nadpisy 

− rozumí jednoduchým návodům, pokynům 

v počítačových programech 

 

Konverzace: 

 

− domluví se při provádění rutinních úkolů 

vyžadujících jednoduchou a přímou výměnu 

informací o známých tématech a činnostech 

− umí se omluvit i reagovat na omluvu, zeptat 

se na cestu a s pomocí mapy nebo plánu 

města cestu vysvětlit 

− umí používat základní fráze nutné při 

 

 

Řečové dovednosti: 

- receptivní: 

poslech s porozuměním 

jednoduchých autentických situací 

(nádraží, letiště, pošta atd.) 

 

 

 

 

 

čtení textů včetně jednodušších 

odborných 

- produktivní: 

překlad 

písemné zpracování textu (výtah, 

nalezení konkrétní informace) 

 

 

 

 

- interaktivní: 

konverzace, telefonování 

Jazykové prostředky (lingvistické 

kompetence) 

- rozvíjení správné výslovnosti 

pomocí slovníku 

- rozvíjení a tvoření slovní zásoby 
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cestování 

 

 

 

Psaní: 

− umí v jednoduchých větách popsat události, 

aspekty svého každodenního života 

− ve formulářích umí vyplnit údaje o svém 

vzdělání, své práci, zájmech a zvláštních 

znalostech 

 

 

 

 

 

 

Gramatika: 

 

 

− Gramatické jevy jsou upevňovány v 

kontextu 

témat reálií a jazykových oblastí 

četbou jednoduchých textů, 

technických manuálů 

- gramatika (větná skladba, 

tvarosloví, frazeologie) 

 

 

- grafická podoba jazyka a 

pravopis, slohové útvary (dopis, 

popis, charakteristika) 

- jazykové funkce: vyjádření 

omluvy, lítosti, základní emoční 

projevy při komunikaci. 

 

Tematické celky 

Mezilidské vztahy 

Péče o tělo a zdraví 

Služby, hotel 

Životní situace 
 

 

způsobová slovesa 

slovesné tvary 

infinitivní věty 

účelové věty 

trpné rody 
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Rozpis učiva 

 

Předmět :  Anglický jazyk II 

Ročník:  1.- 4. 

Obor:  78-42-M/01 Technické lyceum 

Počet hodin: 1.ročník  2týdně, 2.ročník 2týdně, 3.ročník 2týdně, 4.ročník  2týdně 

Zpracoval :  Veronika Novotná, Mgr. Petra Urbanová, Mgr. Irma Náprstková 

Učebnice:  Soars: New Headway English Course – ucelená řada, OUP  

 

 

1.r. Tematický celek Počty 

hodin 

Období 

 1. Sloveso to be 

Přivlastňovací zájmena 

Používání dvojjazyčného slovníku 

2 

3 

1 

září 

 2. Množné číslo  

Země 

Číslice 

Pozdravy 

2 

2 

2 

1 

říjen 

 

3. To be - otázka a zápor 

Rodina 

4 

3 
listopad 

4. Zápor a krátké odpovědi 

Přídavná jména 

Nakupování 

2 

2 

2 

prosinec 

 

5. Přivlastňovací pád 

Jídlo a pití 

Práce s textem a poslech 

3 

2 

2 

leden 

6. Přítomný čas prostý I 

Zaměstnání 

4 

2 
únor 

7. Přítomný čas prostý – otázka a zápor 

Hodiny 

4 

2 
březen 

8. Přítomný čas prostý II 

Volný čas 

Psaní dopisu 

4 

2 

1 

duben 

 

9. Přítomný čas prostý – procvičování 

Každodenní fráze 

4 

3 
květen 

10. Shrnutí  probraného učiva 

Práce s texty 

Poslech 

4 

2 

1 

červen 

 

2.r. 

 

Tematický celek 

 

Počty 

hodin 

 

Období 

 

1. Existencionální vazba 

Bydlení 

Spojky 

2 

3 

1 

září 
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2. Tázací zájmena 

Předložky místa 

Popis místnosti 

2 

2 

2 

říjen 

3. Neurčitá zájmena 

Ukazovací zájmena 

Popis obrázku 

Směry 

2 

2 

2 

1 

listopad 

4. Modální sloveso can 

Země a národnosti 

Telefonování 

2 

2 

2 

prosinec 

5. Minulý čas slovesa to be 

Práce s textem 

Formální dopis 

3 

2 

2 

leden 

6. Minulý čas slovesa can 

Was born 

Dotazník 

3 

2 

1 

únor 

7. Minulý čas prostý – pravidelná slovesa 

Svátky 

4 

3 
březen 

8. Minulý čas – nepravidelná slovesa 

Zápor a otázka 

Životopis 

3 

3 

1 

duben 

9. Časové výrazy 

Nepravidelná slovesa 

Popis dovolené 

2 

3 

3 

květen 

10. Shrnutí probraného učiva 7 červen 

 

3.r 

 

Tematický celek 

 

Počty  

hodin 

 

Období 

 

1. Minulý čas prostý 

Datum 

Spojky 

4 

2 

1 

září 

2. Časové výrazy 

Vztahy 

Popis přítele 

2 

2 

2 

říjen 

.3. Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména 

Slovesná vazby slovesa like 

Jidlo a pití 

2 

3 

2 

listopad 

4. Členy 

Nakupování 

Formální dopisy 

2 

2 

2 

prosinec 

5. Stupňování přídavných jmen 

Přídavná jména 

Směry 

2 

3 

2 

leden 

6. Spojky 

Vztažná zájmena 

Popis měst 

2 

3 

2 

únor 
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7. Přítomný čas průběhový 

Oblečení 

V obchodě 

3 

2 

2 

březen 

8. Přítomný čas prostý a průběhový 

Popis lidí 

Fonetické symboly 

3 

2 

2 

duben 

 

9. Přivlastňovací zájmena samostatná 

Poslech a práce  s textem 

Popis obrázku 

2 

2 

2 

květen 

 

10. Shrnutí probraného učiva 6 červen 

 

4.r. Tematický celek Počty 

hodin 

Období 

1. Vyjádření budoucího času 

Sport 

Psaní dopisu 

Práce s doplňkovým materiálem 

2 

1 

1 

2 

září 

2. Účelový infinitiv 

Počasí 

Návrhy 

Práce s doplňkovým materiálem 

2 

1 

2 

2 

říjen 

3. Tvoření otázek 

Pocity 

Na nádraží 

Práce s doplňkovým materiálem 

2 

1 

2 

2 

listopad 

4. Příslovce, přídavná jména 

Vyprávění příběhu 

Práce s doplňkovým materiálem 

2 

2 

2 

prosinec 

5. Předpřítomný čas 

Poslech 

Na letišti 

Práce s doplňkovým materiálem 

2 

2 

2 

2 

leden 

6. Předpřítomný čas – příslovce 

Psaní dopisu 

Práce s doplňkovým materiálem 

3 

2 

2 

Únor 

7. Předpřítomný, minulý čas 

Práce s doplňkovým materiálem 

4 

3 
Březen 

8. Opakování časů 

Poslech 

Popis obrázku 

Práce s doplňkovým materiálem 

3 

2 

2 

Duben 

9. Opakování probraného učiva 

Práce s doplňkovým materiálem 

3 

2 
květen 
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Učební osnova předmětu 

NĚMECKÝ JAZYK II 

 

Kód a název oboru vzdělání:   78-42-M/01 Technické lyceum 

Název ŠVP:     Technické lyceum 

Délka a forma studia:   4 roky, denní studium 

Datum platnosti:    od 1.9.2009 

 

Pojetí vyučovacího předmětu  

 

Obecný cíl předmětu  

Vyučovací předmět Německý jazyk – začátečníci je určen pro výuku dalšího (druhého) cizího 

jazyka bez návaznosti na předchozí studium jazyka na základní škole. Předpokládá tak 

nulovou začáteční vstupní úroveň znalostí cizího jazyka. 

Vzdělávací cíle a výstupní požadavky na absolventy jsou formulovány na úrovni A2  

Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Tento rámec je dokumentem Rady 

Evropy pro tzv. Evropské jazykové portfolio. Zavádí se s cílem popsat jednotně stupeň 

osvojení jazyka podle jednotného standardu a tím usnadnit vzájemné srovnávání různých 

kvalifikací. 

Základní znalost dalšího jazyka je zařazena do učební osnovy za účelem prohloubení 

všeobecného vzdělání žáka, pomoci jeho uplatnění na trhu práce a připravit ho na život v 

multikulturní Evropské unii a v dnešním globalizovaném světě. 

Vyučovací předmět Německý jazyk – začátečníci, vede žáky k rozvíjení celé řady 

všeobecných kompetencí (především znalostí z oblasti reálií a kultury, rozvíjení osobnosti a 

studijních návyků) a k rozvíjení komunikačních kompetencí ve zvoleném druhém cizím 

jazyce v rámci učiva 1. až 4. ročníku studia na střední škole. 

Efektivní cíle představují výsledně nabyté hodnoty žáka v oblasti jeho postojů, preferencí a 

citů. Výuka zde plní cíle zaměřené na harmonický rozvoj žáka, jeho morálních a 

charakterových hodnot. Jedná s především o čestnost, spolehlivost, rasovou a náboženskou 

toleranci k druhým, pravdomluvnost, empatii, připravenost pomoci jiným a o respekt k 

přírodě i k lidem. 

 

Charakteristika učiva 

Učivo předmětu Německý jazyk – začátečníci, lze rozdělit do těchto oblastí: 

- řečové dovednosti; 

- jazykové prostředky; 

- tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce; 

- reálie. 

-odborná témata 

Řečové dovednosti se rozvíjejí na základě jazykových prostředků, komunikačních situací a 

jazykových funkcí, základních tematických okruhů a odborných okruhů z oblasti strojírenství, 

elektrotechniky, architektury a stavebnictví. Důraz je kladen na čtení s porozuměním a 

samostatný ústní a písemný projev.  

 

 

Metody a formy výuky 
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Těžiště výuky je v rozvíjení jazykových prostředků a řečových dovedností na příslušné 

jazykové úrovni, tj. úroveň začátečník s přihlédnutím k systematickému rozvíjení a 

prohlubování všeobecných kompetencí žáka zasahujících do těchto oblastí: 

- znalost reálií vztahujících se k zemi studovaného jazyka a navazující na znalost reálií 

domácích, tj. faktické znalosti především o geografických, demografických, ekonomických, 

politických a odborných faktorech 

- znalost kultury a praktické znalosti a dovednosti sociokulturního chování založené na 

znalosti specifického sociokulturního kontextu, týkající se např. odlišností v každodenním 

životě, mezilidských vztahů, hlavních hodnot neverbálních prostředků komunikace, pravidel 

společenského chování v daném kulturním prostředí, povědomí o kulturních a sociálních 

odlišnostech naší země a země studovaného jazyka; 

- prohlubování studijních dovedností a využívání získaných pracovních návyků k efektnímu a 

samostatnému jazykovému studiu pro povolání a další vzdělávání, ať již ve vysokoškolském 

studiu nebo kontinuálně v daném oboru; rozvíjení schopností používat osvojovaný jazyk k 

získávání nových informací především používáním nových technologií ve vzdělávání, ale také 

čtením nebo poslechem textů, používáním různých druhů slovníků a jazykových příruček. 

Součástí výuky je i pravidelné používání jazykových her (písničky, kvizy, křížovky, apod.) 

Pomůcky: CD přehrávač, internet, video 

 

Způsob hodnocení žáků 

Hodnocení studentů se řídí klasifikačním řádem, který je součástí školního řádu. Žák je veden 

ke schopnosti sebehodnocení.  

Při výuce cizího jazyka na úrovni A1-  A2 je žák hodnocen za aktivitu při vyučování, poslech 

s porozuměním, čtení s porozuměním, samostatný ústní i písemný projev, slovní zásobu a 

jazykovou kompetenci -gramatiku. Při hodnocení jsou brány v úvahu vrozené poruchy učení.  

Na závěr každého tematického celku je zařazen kontrolní test za účelem zjištění míry osvojení 

učiva. Při nepříznivém výsledku má student možnost opravného testu. V každém pololetí je 

zařazena pololetní práce shrnující učivo. Při hodnocení je kladen důraz na to, aby se jazyk 

používal jako prostředek k hlubšímu porozumění, k jiným způsobům myšlení, ke sdělování a 

získávání informací, komunikování v běžných každodenních situacích, ale i v praxi 

profesního života – tj. k samostatné a tvořivé práci. 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí  

Žáci jsou vedeni k rozvíjení klíčových kompetencí – především těch ke komunikaci, k učení 

k práci a spolupráci s ostatními lidmi, k řešení pracovních i mimopracovních problémů, práci 

s informačními technologiemi a kompetencí k řešení praktických úkolů a pracovnímu 

uplatnění. Rozvíjí jejich schopnost přizpůsobit se v různém pracovním prostředí, což zvyšuje 

šanci na jejich uplatnění na trhu práce. 

Studium cizího jazyka slouží žákům ke zpřístupnění informací v cizím jazyce (např. na 

internetu nebo v odborné literatuře) v jejich zaměření. 

V rámci uvědomování si potřeby celoživotního vzdělávání žák rozvíjí pomocí studia cizího 

jazyka nejen jazykové kompetence, ale uvědomuje si také své postavení nejen v naší 

společnosti, ale i v celoevropském a celosvětovém kontextu. Je veden k pochopení zvláštností 

a diverzi jednotlivých kultur, k toleranci a spolupráci v rámci studentských partnerských 

výměn, a také k přípravě ke spolupráci se zahraničními partnery v jeho budoucím povolání. 

Tyto kompetence může žák nacvičovat během každodenní výuky, pokud vede k jeho 

samostatné práci a možnosti samostatně se projevovat a vyjadřovat. 

Právě projektová výuka slouží k podpoře samostatné práce žáků a rozvíjí jejich schopnost 

získávat a zpracovávat materiály z různých zdrojů. Žáci se učí pracovat v týmu, prezentovat 
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svoji společnou práci.  

 

Začlenění průřezových témat 

Člověk a životní prostředí – krajina, její poznávání ve vlasti i v zahraničí, ochrana přírody 

Informační a komunikační technologie – odborná témata podle zaměření studia, 

propojení informačních technologií do procesu studia cizího jazyka s využitím softwarového 

vybavení školy 

Občan v demokratické společnosti – práce s texty zaměřenými na evropský a světový kontext, 

protiklady a zvláštnosti jednotlivých kultur, zdůrazňovat slušnost a zdvořilost 

Člověk a svět práce  - práce s informacemi, které žákům pomůžou v orientaci na trhu práce, 

znalosti jednotlivých oborů, vedení k sebekritičnosti a posouzení vlastních schopností a 

možností, vedoucích k správnému rozhodnutí při výběru budoucího povolání, schopnost 

prezentovat se 

Rozpis výsledků vzdělávání 

1. ročník 

 

 

Učivo 

Žák: 

 Poslech: 

− rozumí zcela známým slovům a základním 

frázím týkajících se jeho osoby, rodiny a 

bezprostředního okolí, pokud lidé hovoří 

pomalu a zřetelně 

 

Čtení: 

− rozumí známým jménům, slovům a velmi 

jednoduchým větám na vývěskách, plakátech 

nebo v katalozích 

 

Konverzace: 

− umí se jednoduchým způsobem domluvit, je-li 

jeho partner ochoten zopakovat pomaleji 

svou výpověď nebo ji přeformulovat 

− umí klást jednoduché otázky na velmi známá 

témata každodenního života 

 

Psaní: 

− umí psát krátké jednoduché vzkazy, např. 

posílat pozdravy z dovolené na pohlednicích 

− umí vyplnit formulář s osobními údaji 

(jméno, národnost, adresa), např. při 

registraci v hotelu 

 

 

Řečové dovednosti: 

- receptivní: 

jednoduchý poslech s porozuměním  

čtení jednoduchých textů 

- interaktivní: 

dorozumění se při velmi  

jednoduchých konverzačních situacích 

 

Jazykové prostředky (lingvistické 

kompetence) 

- nácvik správné výslovnosti 

- rozvíjení slovní zásoby 

- jazykové funkce: obraty při 

seznamování, vítání a loučení 

 

Tematické celky: 

Představení 

Osobní údaje 

Moje rodina 

Nakupování 

Bydlení 

Můj den 

Volný čas 

Děti a škola 

Jídlo a pití 

- gramatické jevy jsou probírány v kontextu 

tematických celků, jsou adekvátně 

procvičovány,upevňovány a testovány 

Gramatika: 

členy, předložky s 3.p, 4.p, 3.p+ 4.p 

zájmena osobní, přivlastňovací 
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 slovesa pravidelná i nepravidelná  

v  přítomném  čase 

skloňování podst. jmen v jednotném i 

množném čísle 

rozkazovací způsob 

určování času, číslovky, zápor 

2. ročník 

 

    

Poslech: 

− rozumí známým výrazům z každodenního 

života a základním frázím zaměřeným na 

uspokojování základních potřeb, rozumí 

mluvčím, pokud mluví pomalu a zřetelně 

 

Čtení: 

− rozumí známým výrazům, jednoduchým 

větám, orientuje se v základních návodech a 

instrukcích, např. v návodech k použití 

jednoduchých přístrojů 

− rozumí obsahu pohlednice a jednoduchého 

dopisu 

 

Konverzace: 

− umí jednoduchým způsobem konverzovat, 

je-li jeho partner ochoten zopakovat pomaleji 

svou výpověď nebo ji přeformulovat 

v pomalejším tempu 

− umí klást a zodpovídat jednoduché otázky o 

bezprostředních záležitostech nebo věcech, 

jež jsou mu důvěrně známé 

− umí použít jednoduché fráze a věty k tomu, 

aby popsal, kde žije, a lidi, které zná 

 

Psaní: 

− umí jednoduchými frázemi a větami popsat 

místo a zemi, kde žije, a lidi, které zná 

− umí napsat dopis o každodenních 

záležitostech, přání k svátkům 

− umí vyplnit formulář s osobními údaji 

(jméno, národnost, adresa), např. vízum, 

přihlášku do jazykového kurzu  

 

Řečové dovednosti: 

- receptivní: 

poslech s porozuměním monologů 

a jednoduchých dialogů 

porozumění významu 

jednoduchých textů 

- produktivní: 

jednoduchý překlad (instrukce) 

- interaktivní: 

základní konverzace, jednoduchá 

odpověď na dopis 

 

Jazykové prostředky (lingvistické 

kompetence) 

- rozvíjení a upevňování správné 

výslovnosti 

- rozvíjení a tvoření slovní zásoby 

 

Tematické celky: 

Povolání 

Ve městě 

Program dne 

Volný čas 

Škola 

 

- gramatika (větná skladba, 

tvarosloví, gramatické časy) 

- jazykové funkce: obraty při 

zahájení a ukončení rozhovoru, 

vyjádření pozvání a odmítnutí 

 

Gramatika: 

způsobová slovesa, zvratná slovesa 

předložky místní a časové 

stupňování přídavných jmen 
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3. ročník 

 

 

Poslech: 

− rozumí, jestliže mluvčí hovoří pomalu, se 

zřetelnou výslovností a dostatečně dlouhými 

pauzami 

− rozumí jednoduchým sdělením, otázkám a 

pokynům vysloveným pomalu a zřetelně, 

rozumí číslům, údajům o cenách a o čase 

 

Čtení: 

− v novinách a časopisech žák rozumí článkům 

o lidech a běžných životních situacích 

− rozumí nejdůležitějším odborným výrazům 

− rozumí krátkým psaným pokynům 

(pozdravy, vzkazy, popis cesty) 

 

Konverzace: 

− umí komunikovat v jednoduché podobě, 

dorozumět se v obchodě a běžných životních 

situacích (doma, v zaměstnání, ve škole, při 

sportu) 

− rozumí číslům, údajům o množství, cenách i 

Čase 

 

Psaní: 

− umí ve formulářích vyplnit základní údaje o 

sobě, napsat pozdrav, pohlednici 

− umí napsat jednoduchý text na pohlednici, 

dopis, několik jednoduchých vět o sobě 

(bydliště, koníčky, studium) 

- produktivní: 

jednoduchý překlad (obecný a 

technický) 

výpisky z jednoduššího textu 

- interaktivní: 

konverzace, odpověď na dopis 

 

Řečové dovednosti: 

- receptivní: 

poslech s porozuměním monologů 

a dialogů 

čtení a porozumění textů 

 

Jazykové prostředky (lingvistické 

kompetence) 

- rozvíjení správné výslovnosti 

- rozvíjení a tvoření slovní zásoby 

- gramatika (větná skladba, 

tvarosloví, jednoduché vazby) 

- grafická podoba jazyka a 

pravopis 

- jazykové funkce: vyjádření 

prosby, radosti, lítosti při omluvě 

atd. 

 

Tematické celky 

Cestování 

Jídlo a pití 

Svět práce 

Sport 

Škola a vzdělání 

Svátky, dary 

Zdraví a nemoci 

Odborné texty 

- gramatické jevy jsou probírány v kontextu 

tematických celků, jsou adekvátně 

procvičovány,upevňovány a testovány 

- gramatika (větná skladba, 

tvarosloví, gramatické časy) 

- jazykové funkce: obraty při 

zahájení a ukončení rozhovoru, 

vyjádření pozvání a odmítnutí 

 

Gramatika: 

souvětí souřadné 

préteritum  a perfektum slabých, 

pomocných, způsobových a silných 

sloves 

vybrané vedlejší spojky 

slovesné vazby 

zájmenná příslovce 

trpný rod 
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4. ročník 

 

 

Poslech: 

− rozumí větám a často používaným slovům 

z oblastí, k nimž má bezprostřední osobní 

vztah, např.: já sám, moje rodina, 

nakupování, blízké okolí, moje práce 

− je schopen postihnout hlavní smysl krátkých, 

jasných a jednoduchých sdělení a oznámení 

 

Čtení: 

− je schopen číst krátké, jednoduché texty 

− pochopí nejdůležitější informace 

z písemných zpráv a novinových článků, 

v nichž se ve vysoké míře objevují čísla, 

jména, obrázky a nadpisy 

− rozumí jednoduchým návodům, pokynům 

v počítačových programech 

 

Konverzace: 

− domluví se při provádění rutinních úkolů 

vyžadujících jednoduchou a přímou výměnu 

informací o známých tématech a činnostech 

− umí se omluvit i reagovat na omluvu, zeptat 

se na cestu a s pomocí mapy nebo plánu 

města cestu vysvětlit 

− umí používat základní fráze nutné při 

cestování 

 

Psaní: 

− umí v jednoduchých větách popsat události, 

aspekty svého každodenního života 

− ve formulářích umí vyplnit údaje o svém 

vzdělání, své práci, zájmech a zvláštních 

znalostech 

 

 

Řečové dovednosti: 

- receptivní: 

poslech s porozuměním 

jednoduchých autentických situací 

(nádraží, letiště, pošta) 

čtení textů včetně jednodušších 

odborných 

- produktivní: 

překlad 

písemné zpracování textu (výtah, 

nalezení konkrétní informace) 

- interaktivní: 

konverzace, dopis - žádost o 

zaměstnání, telefonování 

 

Jazykové prostředky (lingvistické 

kompetence) 

- rozvíjení správné výslovnosti 

pomocí slovníku 

nalezení konkrétní informace) 

- interaktivní: 

konverzace, dopis - žádost o 

zaměstnání, telefonování 

- jazykové funkce: vyjádření 

omluvy, lítosti, základní emoční 

projevy při komunikaci. 

 

Tematické celky 

O víkendu 

Příroda 

Kultura 

Nakupování 

Město 

Oblékání 

- gramatické jevy jsou probírány v kontextu 

tematických celků, jsou adekvátně 

procvičovány,upevňovány a testovány 

- gramatika (větná skladba, 

tvarosloví, gramatické časy) 

- jazykové funkce: obraty při 

zahájení a ukončení rozhovoru, 

vyjádření pozvání a odmítnutí 

Gramatika: 

opakování probraných jevů 1.- 3. 

ročníku 

skloňování přídavných jmen a zájmen 

podmiňovací způsob 
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Organizace výuky:  

1x týdně jazyková učebna nebo učebna vybavená PC + whiteboard 

Rozpis učiva 

 

Předmět :  NĚMECKÝ JAZYK II 

Ročník:  1.- 4. 

Obor:  78-23-M/01 Technické lyceum 

Počet hodin: 1. ročník 2 týdně, 2. ročník 2 týdně, 3. ročník 2 týdně, 4. ročník 2 týdně  

Zpracoval:  Mgr. O. Másílková,  Mgr. J. Sekalová 

Učebnice: Passt schon! 1. díl, Doris Dusilová, Jens Krüger Sprechen Sie Deutsch?    

                        1.díl a 2.díl, Doris Dusilová, Polyglo                            

 

1.r. 
Tematický celek Počty 

hodin 

Období 

  1. - výslovnost a fonetika 

- rod podstatných jmen, člen, osobní zájmena v 1. pádě 

- časování sloves 

- vykání  

- pořádek slov ve větě 

- seznamování 

 září 

  2. - skloňování podstatných jmen v jednotném čísle  

- přivlastňovací zájmena „mein“, „dein“ 

- přídavné jméno v přísudku 

- sloveso „haben“, „finden“, „arbeiten“ 

- číslovky 0 - 100 

- rodina 

 říjen 

 3. - přivlastňovací zájmena  

- časování sloves „fahren“, „laufen“, „lesen“, „sehen“ 

- slovosled 

- zájmy 

 listopad 

 4. - množné číslo podstatných jmen 

- skloňování podstatných jmen v množném čísle 

- neurčité zájmeno „kein“ 

- „Ich möchte…“ 

- v obchodě 

 prosinec 

 5. - vlastní jména osob 

- číslovky 100 - 1000 

- opakování 1.-4. lekce 

 leden 
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 6. - spojení „es gibt“ 

- zápor „nein“, „nicht“, „kein“ 

- záporná předpona un- 

- „doch“ v odpovědi na zápornou otázku 

- bydlení 

 únor 

 7.  - časování slovesa „essen“, „nehmen“ 

- časování slovesa „mögen“ 

- označení míry, hmotnosti a množství 

- nulový člen 

- jídlo a pití 

 březen 

 8. - časové údaje 

- určování času 

- časování sloves „dürfen“, „können“, „müssen“ 

- postavení infinitivu, příslovečného určení času a místa ve 

větě 

- týdenní plán 

 duben 

 9. - časování sloves „sollen“, „wollen“ 

- slovesa s odlučitelnou a neodlučitelnou předponou 

- postavení odlučitelné předpony ve větě 

- zdraví 

- závěrečné opakování 

 květen 

červen 

2.r. 
Tematický celek Počty 

hodin 

Období 

  1. - opakování 1.-6. lekce 

- bydlení, pomoc v domácnosti 

- poslechová cvičení a čtení s porozuměním 

 září 

  2. - slovesa s odlučitelným a neodlučitelnými předponami 

- zvratná slovesa 

 říjen 

 3. - časové údaje a předložky 

- synonymní příslovce 

- denní a týdenní plán 

 listopad 

 4. - stupňování přídavných jmen a příslovcí 

- zeměpisná jména 

 prosinec 

 5. - zeměpisné předložky 

- souřadící spojky 

- opakování 1.-9. lekce 

 leden 

 6. - cestování 

- sloveso“werden“ 

-préteritum slabých sloves 

 únor 

 7.  - préteritum silných, pomocných a způsobových sloves 

- škola 

 březen 
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 8. - zájmena neurčitá a záporná 

- práce a povolání 

- perfektum slabých sloves 

 duben 

 9. - perfektum silných a pomocných sloves 

- podmět“man“ a „es“ 

- závěrečné opakování 

 květen 

červen 

3.r. 
Tematický celek Počty 

hodin 

Období 

  1. - opakování 1.-11. lekce 

 
 září 

  2. - podřadné spojky a vedlejší věta 

- budoucí čas 
 říjen 

 3. - shoda podmětu a přísudku 

- sloveso“tun“ 

- zdraví-u lékaře 

 listopad 

 4. - vazby sloves, podstatných jmen a přídavných jmen 

 
 prosinec 

 5. - zájmenná příslovce 

- vlastní jména osob 

- vyjádření českého jako 

- opakování 1.-13. lekce 

 leden 

 6. - cestování 

- popis cesty, orientace ve městě 

- písemný projev-dopis 

 únor 

 7.  - opakování préterita a perfekta 

- práce s doplňkovými materiály 

 březen 

 8. - poslechová cvičení 

- práce s textem 

- rozšiřování slovní zásoby 

 duben 

 9. - rozhovory 

- práce s časopisem 

- popis obrázků 

- závěrečné opakování 

 květen 

červen 

4.r. 
Tematický celek Počty 

hodin 

Období 

  1. -  opakování učiva 1. – 3. ročníku 

- skloňování přídavných jmen po členu určitém 

- odborná slovní zásoba 

 září 

  2. - skloňování přídavných jmen po členu neurčitém  

- kultura 

- odborná slovní zásoba 

 říjen 

3. - neurčitá zájmena 

- móda a oblékání 

- doplňková cvičení k tématu 

- odborná slovní zásoba 

 listopad 
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4. - trpný rod 

- práce s odborným textem 
 prosinec 

5. - řadové číslovky 

- Praha 

- práce s odborným textem 

 leden 

6. - infinitiv závislý 

- bydlení 

- práce s odborným textem 

 únor 

7.  - předložky se druhým pádem 

- mezilidské vztahy 

- práce s odborným textem 

 březen 

8. - závěrečné opakování  duben 
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Učební osnova předmětu 

RUSKÝ JAZYK II 

 

Kód a název oboru vzdělání:   78-42-M/01 Technické lyceum 

Název ŠVP:     Technické lyceum 

Délka a forma studia:   4 roky, denní studium 

Datum platnosti:    od 1.9.2009 

 

Pojetí vyučovacího předmětu  

 

Obecný cíl předmětu  

Vyučovací předmět Ruský jazyk – začátečníci je určen pro výuku dalšího (druhého) cizího 

jazyka bez návaznosti na předchozí studium jazyka na základní škole. Předpokládá tak 

nulovou začáteční vstupní úroveň znalostí cizího jazyka. 

Vzdělávací cíle a výstupní požadavky na absolventy jsou formulovány na úrovni B1  

Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Tento rámec je dokumentem Rady 

Evropy pro tzv. Evropské jazykové portfolio. Zavádí se s cílem popsat jednotně stupeň 

osvojení jazyka podle jednotného standardu a tím usnadnit vzájemné srovnávání různých 

kvalifikací. 

Základní znalost dalšího jazyka je zařazena do učební osnovy za účelem prohloubení 

všeobecného vzdělání žáka, pomoci jeho uplatnění na trhu práce a připravit ho na život v 

multikulturní Evropské unii a v dnešním globalizovaném světě. 

Vyučovací předmět Ruský jazyk – začátečníci, vede žáky k rozvíjení celé řady všeobecných 

kompetencí (především znalostí z oblasti reálií a kultury, rozvíjení osobnosti a studijních 

návyků) a k rozvíjení komunikačních kompetencí ve zvoleném druhém cizím jazyce v rámci 

učiva 1. až 4. ročníku studia na střední škole. 

Efektivní cíle představují výsledně nabyté hodnoty žáka v oblasti jeho postojů, preferencí a 

citů. Výuka zde plní cíle zaměřené na harmonický rozvoj žáka, jeho morálních a 

charakterových hodnot. Jedná s především o čestnost, spolehlivost, rasovou a náboženskou 

toleranci k druhým, pravdomluvnost, empatii, připravenost pomoci jiným a o respekt k 

přírodě i k lidem. 

 

Charakteristika učiva 

Učivo předmětu Ruský jazyk – začátečníci, lze rozdělit do těchto oblastí: 

- řečové dovednosti; 

- jazykové prostředky; 

- tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce; 

- reálie. 

-odborná témata 

Řečové dovednosti se rozvíjejí na základě jazykových prostředků, komunikačních situací a 

jazykových funkcí, základních tematických okruhů a odborných okruhů z oblasti strojírenství, 

elektrotechniky, architektury a stavebnictví. Důraz je kladen na čtení s porozuměním a 

samostatný ústní a písemný projev.  

 

 

Metody a formy výuky 
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Těžiště výuky je v rozvíjení jazykových prostředků a řečových dovedností na příslušné 

jazykové úrovni, tj. úroveň začátečník s přihlédnutím k systematickému rozvíjení a 

prohlubování všeobecných kompetencí žáka zasahujících do těchto oblastí: 

- znalost reálií vztahujících se k zemi studovaného jazyka a navazující na znalost reálií 

domácích, tj. faktické znalosti především o geografických, demografických, ekonomických, 

politických a odborných faktorech 

- znalost kultury a praktické znalosti a dovednosti sociokulturního chování, týkající se např. 

odlišností v každodenním životě, mezilidských vztahů, hlavních hodnot neverbálních 

prostředků komunikace, pravidel společenského chování v daném kulturním prostředí, 

povědomí o kulturních a sociálních odlišnostech naší země a země studovaného jazyka; 

- prohlubování studijních dovedností a využívání získaných pracovních návyků k efektnímu a 

samostatnému jazykovému studiu pro povolání a další vzdělávání, ať již ve vysokoškolském 

studiu nebo kontinuálně v daném oboru; rozvíjení schopností používat osvojovaný jazyk k 

získávání nových informací především používáním nových technologií ve vzdělávání 

(Internet), ale také čtením nebo poslechem textů, používáním různých druhů slovníků a 

jazykových příruček. 

Součástí výuky je i pravidelné používání jazykových her (písničky, kvizy, křížovky, apod.) 

Pomůcky: CD přehrávač, internet, video 

    

Způsob hodnocení žáků 

Hodnocení studentů se řídí klasifikačním řádem, který je součástí školního řádu. Žák je veden 

ke schopnosti sebehodnocení.  

Při výuce cizího jazyka na úrovni A0 -  A1 je žák hodnocen za aktivitu při vyučování, poslech 

s porozuměním, čtení s porozuměním, samostatný ústní i písemný projev, slovní zásobu a 

jazykovou kompetenci -gramatiku. Při hodnocení jsou brány v úvahu vrozené poruchy učení.  

Na závěr každého tematického celku je zařazen kontrolní test za účelem zjištění míry osvojení 

učiva. Při nepříznivém výsledku má student možnost opravného testu. V každém pololetí je 

zařazena pololetní práce shrnující učivo. Při hodnocení je kladen důraz na to, aby se jazyk 

používal jako prostředek k hlubšímu porozumění, k jiným způsobům myšlení, ke sdělování a 

získávání informací, komunikování v běžných každodenních situacích, ale i v praxi 

profesního života – tj.  

k samostatné a tvořivé práci. 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí  

Rozvíjení komunikativní kompetence je podporováno postupným shrnováním jazykových 

poznatků 

ve funkčních a systémových souvislostech. S tím je spojeno činnostní pojetí výuky, které 

vystupuje do popředí zejména v didaktickém zpracování gramatiky. Zvláštní pozornost se 

věnuje motivaci a aktivizaci žáků, estetickým a etickým aspektům cizojazyčné výuky. 

Zásadní význam má orientace na současnou živou ruštinu. 

  

Začlenění průřezových témat 

Člověk a životní prostředí – krajina, její poznávání ve vlasti i v zahraničí, ochrana přírody 

Informační a komunikační technologie – odborná témata podle zaměření studia, 

propojení informačních technologií do procesu studia cizího jazyka s využitím softwarového 

vybavení školy 

Občan v demokratické společnosti – snahou je vytvářet a upevňovat postoje a hodnoty, které 

jsou potřebné pro fungování  a zdokonalování demokracie.Důslednost a objektivita ze strany 

pedagoga by měla vést k čestnosti ke kamarádství. 
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Člověk a svět práce – seznámení s obraty administrativního stylu( jednání, úřední 

korespondence) 

práce s informacemi( internet, vyhledávání, vyhodnocování a využívání informací) 

  

Rozpis výsledků vzdělávání 

 

1. ročník 

Výsledky  vzdělávání 

 

Učivo 

Žák: 

seznamuje se s ruským jazykem a jeho 

místem ve světě, azbuka 

1. Upevňování základních  pravopisných 

jevů  

Prohlubování základních znalostí 

- azbuka, přízvuk, výslovnost 

- výstavba ruské věty 

- psaní ruských vět 

- druhy slov ( práce s nimi ) 

- přízvuk v textu a ve slově 

2. Základní poznatky o jazyce 

Četba textů    3. Získávání a zpracování informací 

Orientace v textu 4. Řečové dovednosti  

    Rozvíjení pochopení a schopnosti      

    reagovat na řečovou situaci   

2. ročník  

Návaznost na učivo 1. ročníků, azbuka,  

základní pravopisné jevy 

1. Upevňování základních  pravopisných jevů 

 

- práce se slovesem – 1. a  2. časování 

                                - budoucí čas 

                                - nepravidelná slovesa 

- podstatná  jména 

- číslovky 

2. Základní poznatky o jazyce 

- základní odborná terminologie oboru 

- obraty každodenního styku ( telefonování, 

   rodina, cestování, volný čas ) 

3. Získávání a zpracování informací 
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- rozumí přiměřeným souvislým projevům 

a diskusím rodilých mluvčích pronášeným ve           

standardním hovorovém tempu  

odhaduje význam neznámých výrazů podle 

kontextu a způsobu tvoření 

 nalezne v promluvě hlavní a vedlejší  

myšlenky a důležité informace 

4. Řečové dovednosti 

-receptivní řečová dovednost sluchová = 

poslech s porozuměním monologických i 

dialogických projevů  

-receptivní řečová dovednost zraková =  

čtení a práce s textem včetně odborného  

 

3. ročník  

-dodržuje základní pravopisné normy 

v písemném projevu, opravuje chyby 

 

 

1. Upevňování základních  pravopisných jevů 

 

- vyslovuje srozumitelně co nejblíže 

přirozené výslovnosti, rozlišuje základní  

zvukové    prostředky daného jazyka 

- aktivně používá slovní zásobu 

2. Základní poznatky o jazyce 

- přeloží text 

- zapojí se do hovoru bez přípravy 

- vyměňuje si informace běžné při 

neformálních 

  hovorech 

3. Získávání a zpracování informací 

- vypráví jednoduché příběhy, zážitky 

- popíše své pocity 

- sdělí a zdůvodní svůj názor 

4. Řečové dovednosti 

receptivní řečová dovednost zraková =  

čtení a práce s textem včetně odborného 

4. ročník  

- zvládá bez problémů základní pravopisné    

  normy  

- chápe vztah mezi mluveným a psaným    

   jazykem 

1. Upevňování základních  pravopisných jevů 

   Gramatická podoba jazyka  a pravopis 

- komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a  

  aktivně používá získanou slovní zásobu 

- používá opisné prostředky v neznámých   

  situacích 

- používá vhodně základní odbornou slovní  

   zásobu 

 

2. Základní poznatky o jazyce 

    Slovní zásoba a její tvoření 

   Gramatika, tvarosloví a větná skladba 

- přeformuluje a objasní pronesené sdělení a  

zprostředkuje informace dalším lidem 

3. Získávání a zpracování informací 

    Interakce ústní 

    Interakce písemná 
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-pronese jednoduše zformulovaný monolog 

před 

  Publikem 

- vyjádří písemně svůj názor na text 

- vyhledá, zformuluje a zaznamená informace 

- vyplní jednoduchý nezná 

mý formulář 

4. Řečové dovednosti 

   Interaktivní řečové dovednosti = střídání  

   receptivních a produktivních činností 
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Organizace výuky:  

1x týdně jazyková učebna nebo učebna vybavená PC + whiteboard 

Rozpis učiva  

Předmět :  RUSKÝ JAZYK 

Ročník:  1. - 4. 

Obor:  78-42-M/01 Technické lyceum 

Počet hodin:  1. ročník 2 týdně, 2. ročník 2 týdně, 3. ročník 2 týdně, 4. ročník 2 týdně 

Zpracoval:       Mgr. I. Náprstková, Mgr. P. Urbanová 

Učebnice:  Klass! (nakladatelství Klett) 

                         DVD materiály – průběžně během celého školního roku 

 

1.roč. 
Tematický celek Počty 

hodin 

Období 

 1. Lekce 1 

Moje třída, pozdravy,azbuka 

 září 

 2. Lekce 2 

Moje rodina, profese, představení 

Mít, přivlastňovací zájmena, azbuka 

 říjen 

3. Lekce 1,2 

Procvičování, opakování 

 listopad 

4. Lekce 3 

Národnosti, státy  

Číslovky 

 prosinec 

5. Lekce 4 

Škola 

Číslovky 

 leden 

6. Lekce 5 

Informace o osobách 

Opakování 

 únor 

7. Lekce 6 

Roční období, měsíce  

Číslovky 

 březen 

8. Lekce 7 

Nakupování 

Řadové číslovky, sloveso koupit, 3. pád podst. jm. 

 duben 

9. Lekce 9 

Plány na léto, sportovní potřeby 

Slovesa jít, jet, ukazovací zájmena, přídavná jména 

 květen 

10. Opakování učiva  červen 

2.r. 
Tematický celek Počty Období 
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hodin 

1. Opakování probraného učiva 

Lekce 9 – prožité léto 

Lekce 8 

Restaurace, jídlo 

Číslovky 

 září 

2. Lekce 10 

Člověk – vlastnosti, charakter 

4.a 7.pád podst. jm. 

 říjen 

3. Lekce 11 

Denní režim 

Slovesa 

 listopad 

4. Lekce 12 

Vánoce, svátky, volný čas v zimě 

Slovesa 

 prosinec 

5. 

 

Lekce 13 

Budovy ve městě, orientace 

Spojování pod.jmen s předložkami  

 leden 

6. Lekce 14 

Opakovací lekce – řečové dovednosti, poslech, čtení, mluvení  

 únor 

7. Lekce 15 

Zdravý životní styl, nemoci, v lékárně 

Rozkazovací způsob, vyjádření nesmíš, nemusíš 

 březen 

8. Lekce 16 

Oblečení, barvy, móda, styl 

Sloveso oblékat se 

 duben 

9. Lekce 17 

Zájmy, koníčky, hudební nástroje, film, literatura 

Vedlejší věty se spojkou 

 květen 

10. Lekce 18 

Opakovací lekce - řečové dovednosti, poslech, čtení, mluvení 

 červen 

3.r. 
Tematický celek Počty 

hodin 

Období 

1. Lekce 19 

Česká republika, regiony, důležité osobnosti naší historie 

Stupňování přídavných jmen 

 září 

2. Lekce 19 

Památky a zajímavá místa v Praze 

Interview s ruskými turisty, prezentace svého města 

 říjen 

3. Lekce 20 

Pocity, nálady, charakter, příběhy 

Podmiňovací způsob, infinitivní věty 

 listopad 

4. Lekce 20 

Zevnějšek a charakter 

Věty typu musí/nemusí 

 prosinec 

5. Lekce 21 

Zaměstnání, profese, pracovní pohovor 

 leden 
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Časování sloves, přivlastňovací zájmena 

6. Lekce 21 

Profese ve vlastní rodině 

Slovesná vazba - pracovat 

 únor 

7. Lekce 22 

Životní prostředí, ekologické organizace a akce, ochrana 

přírody 

Časování sloves s příponami 

 březen 

8. Lekce 22 

Výrobky, elektrické přístroje, stroje 

Prezentace – životní prostředí, zoologické zahrady 

 duben 

9. Lekce 23 

Opakovací lekce – řečové dovednosti, čtení, psaní, mluvení 

 květen 

10. Lekce 23 

Opakovací lekce 

Prezentace, film, video 

 červen 

4.r. 
Tematický celek Počty 

hodin 

Období 

1. Lekce 24 

Hlavní města Ruska 

Moskevské památky a zajímavosti 

Přivlastňování přídavných jmen 

 září 

2. Lekce 24 

Významné osobnosti Ruska, Olympijské hry, Tret´jakovská 

galerie 

Opakování otázek s tázacím slovesem  

 říjen 

3. Lekce 25 

Média a jejich funkce, televizní program, historie televize a 

počítače 

Záměny výrazů, neurčitá zájmena 

 listopad 

4. Lekce 25 

Autoři sci-fi, výslovnost přejatých slov 

Stupňování přídavných jmen 

 prosinec 

5. Lekce 26 

Zajímavá místa na trase Petrohrad – Praha 

Cestování 

Rozkazovací způsob 

 leden 

6. Lekce 26 

Výhody a nevýhody členství EU 

Historie a práce EU a její struktury 

 únor 

7. Lekce 27 

Opakovací lekce – řečové dovednosti, mluvení, čtení, psaní 

 březen 

8. Lekce 27 

Opakovací lekce – prezentace, fonetika, projekty 

Doplňkové materiály, filmy 

 duben 
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Učební osnova předmětu 

FRANCOUZSKÝ JAZYK II 

 

Kód a název oboru vzdělání:   78-42-M/01 Technické lyceum 

Název ŠVP:     Technické lyceum 

Délka a forma studia:   4 roky, denní studium 

Datum platnosti:    od 1.9.2009 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

 

Obecný cíl předmětu 

Výuka druhého jazyka začíná bez návaznosti na předchozí studium jazyka. Vzdělávací cíle a 

výstupní požadavky na absolventy jsou formulovány na úrovni A1 Společného evropského 

referenčního rámce. 

Druhý jazyk poskytuje žákům základy dalšího cizího jazyka, avšak navazuje na dovednosti a 

návyky, které žáci získali v předchozím studiu prvního cizího jazyka. Výuka vede žáky k 

osvojení a prohlubování komunikativních dovedností na takové úrovni, aby byli schopni v 

cizím jazyce řešit jednoduché komunikační situace každodenního života ústně i písemně a 

domluvit se v oblasti základních každodenních situací v cizojazyčném prostředí. Cílem výuky 

jazyků je naučit žáky pracovat s informacemi a zdroji informací v cizím jazyce včetně 

internetu, se slovníky, příručkami a využívat tyto zdroje ke studiu jazyka a k prohlubování 

všeobecných vědomostí a dovedností. 

 

Charakteristika učiva 

Obsahem výuky, která směřuje k plnění komunikativního vzdělávacího cíle, je systematické 

rozšiřování a prohlubování znalostí, dovedností a návyků ze základní školy v těchto 

kategoriích: 

1. Řečové dovednosti 

- receptivní řečové dovednosti: poslech s porozuměním monologických i dialogických 

projevů, práce s jednoduchým textem 

- produktivní řečové dovednosti: ústní a písemné vyjadřování situačně i tematicky zaměřené, 

písemné zpracování textu (reprodukce jednoduchého textu), jednoduchý překlad 

- interaktivní řečové dovednosti: střídání receptivních a produktivních činností; jednoduché 

dialogy; dopis 

2. Jazykové prostředky 

- výslovnost (zvukové prostředky jazyka) 

- slovní zásoba 

- gramatika (tvarosloví a větná skladba) 

- grafická podoba jazyka a pravopis 

- jazykové reálie související s osvojovanými jazykovými prostředky 

3. Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce 

- tematické okruhy:  osobní údaje, dům a domov, rodina, každodenní život, volný čas, zábava, 

cestování, adresa a telefonní čísla, sporty, denní a týdenní program, hudba, kino, televize, 

narozeniny, mezilidské vztahy, péče o tělo a zdraví, škola, zaměstnání, počasí, geografie 

Francie a Evropy 
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- komunikační situace: získávání a předávání informací, např. sjednání schůzky, objednávka 

služby, vyřízení vzkazu apod. 

- jazykové funkce: obraty při zahájení a ukončení rozhovoru, vyjádření žádosti, prosby, 

pozvání, odmítnutí, apod. 

4. Poznatky o zemích 

Vybrané poznatky všeobecného i odborného charakteru k poznání francouzsky mluvících 

zemí, jejich kultury, umění a literatury, tradic a společenských zvyklostí. Informace ze 

sociálně-kulturního prostředí v kontextu znalostí o České republice. 

 

Metody a formy výuky 

Výuka jazyka jako druhého jazyka je plánovaná na dvouhodinovou dotaci. Projektová výuka 

slouží k podpoře samostatné práce žáků a rozvíjí jejich schopnost získávat a zpracovávat 

materiály z různých zdrojů. Žáci se učí pracovat v týmu, prezentovat svoji společnou práci. 

Projekty jsou v souladu s probíranými tematickými celky (např. reálie jazykových oblastí, 

média, sport, volný čas, cestování, vzdělávání, kultura atd.). 

Učitel se snaží navodit tvůrčí a přátelskou atmosféru ve třídě, pracuje s učebnicemi 

odpovídajícími věku, rozumové vyspělosti a zájmu žáků. Vyučující používá při výuce 

doplňkové materiály, např. plně vybavené a funkční jazykové učebny (magnetofony, 

videopřehrávače, DVD-přehrávače atd.). Vhodným zadáním úkolů motivuje žáky k 

samostatné práci (překladové, studijní a výkladové slovníky, písničky, časopisy, internet, 

filmy atd.). Vyučující zároveň motivuje žáky ke konverzaci pomocí vhodně zvolených témat 

a podporuje vedení jazykového portfolia. 

 

Způsob hodnocení žáků 

Cíle jazykové výuky mají různé úrovně a sledují kvality žáka v různých oblastech jeho 

rozvoje, proto i hodnocení musí být realizováno podle povahy těchto cílů. Během studia v 

jednotlivých ročnících vyučující průběžně kontroluje výsledky učení, včetně domácí přípravy, 

kterou žákům promyšleně zadává. Zařazuje kontrolní didaktické testy osvojeného učiva, 

zaměřené na poslech a čtení cizojazyčných textů s porozuměním, na gramaticko-lexikální 

znalost jazykových prostředků. Vede žáky k sebehodnocení. Zařazuje kontrolní písemné 

práce, které by ověřily schopnost souvislého písemného projevu žáků. Žák je podporován 

během hodin k samostatnému ústnímu projevu, a to při práci ve dvojicích či skupinách, nebo 

při vyjadřování svých vlastních postojů. Učitel hodnotí gramaticko-lexikální úroveň projevu, 

obsah projevu a jeho konzistenci. Při řízené konverzaci učitel neopravuje jednotlivé 

gramatické chyby, ale hodnotí projev jako celek s důrazem na výpovědní hodnotu. Žák se tak 

více soustředí na obsahovou stránku, má pocit úspěšnosti při vyjádření myšlenky, a to 

upevňuje jeho sebevědomí a navozuje příjemnou pracovní atmosféru ve výuce. 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí 

Žáci jsou vedeni k rozvíjení klíčových kompetencí – především těch ke komunikaci, k učení k 

práci a spolupráci s ostatními, k řešení pracovních i mimopracovních problémů, práci s 

informačními technologiemi a kompetencí k řešení praktických úkolů a pracovnímu 

uplatnění. Rozvíjí jejich schopnost přizpůsobit se v různém pracovním prostředí, což zvyšuje 

šanci na jejich uplatnění na trhu práce. Studium cizího jazyka slouží žákům ke zpřístupnění 

informací v cizím jazyce (např. na internetu nebo v odborné literatuře) v jejich zaměření. V 

rámci uvědomování si potřeby celoživotního vzdělávání žák rozvíjí pomocí studia cizího 

jazyka nejen jazykové kompetence, ale uvědomuje si také své postavení nejen v naší 

společnosti, ale i v celoevropském a celosvětovém kontextu. Je veden k pochopení zvláštností 

a diverzi jednotlivých kultur, a také k přípravě ke spolupráci se zahraničními partnery v jeho 



 

 

92 

 

SPŠ strojní a stavební, Tábor: Technické lyceum 

Učební osnovy – Cizojazyčná konverzace 

 

budoucím povolání. Tyto kompetence může žák nacvičovat během každodenní výuky, pokud 

vede k jeho samostatné práci a možnosti samostatně se projevovat a vyjadřovat. Právě 

projektová výuka slouží k podpoře samostatné práce žáků a rozvíjí jejich schopnost získávat a 

zpracovávat materiály z různých zdrojů. Žáci se učí pracovat v týmu, prezentovat svoji 

společnou práci.  

 

Začlenění průřezových témat 
V rámcovém vzdělávacím programu jsou vyčleněna čtyři průřezová témata, která mají vysoký 

společenský význam. Navrhovaná metodika zapojení těchto témat do výuky: 

Občan v demokratické společnosti 

Práce s texty, dokumentárními filmy atd. zaměřenými na evropský a světový kontext, 

budování a fungování EU, protiklady a zvláštnosti jednotlivých kultur, upozornění na 

přetrvávající nedemokratické systémy. Vést žáky k zamyšlení nad demokratickým i 

nedemokratickým chováním, v rozhovorech ovlivňovat nekritické přijímání médií. 

Zdůrazňovat zdvořilost a slušnost, multikulturní výchovu. 

Člověk a životní prostředí 

Aktivity (čtení, psaní, poslech, konverzace) spojené s ochranou přírody, s globálními 

problémy, s porovnáváním přístupu k ochraně životního prostředí v jednotlivých zemích a 

výchova k vlastnímu ekologickému chování (projektová výuka). 

Člověk a svět práce 

Práce s informacemi, které žákům pomůžou v orientaci na trhu práce (perspektivní obory, 

obory s převládající nezaměstnaností, atd.), znalosti jednotlivých oborů, vedení k 

sebekritičnosti a posouzení vlastních schopností a možností, vedoucích k správnému 

rozhodnutí při výběru budoucího povolání. Nácvik dovednosti prezentovat vlastní osobu v 

souvislosti s hledáním zaměstnání. 

Informační a komunikační technologie 

Zapojení informačních a komunikačních technologií do výuky (používání internetu, CD-

ROM, DVD atd.). 

Nutnost používání jazyka pro studium odborné literatury a samostudium. 

 

Rozpis výsledků vzdělávání a učiva  

 

1.a 2. ročník ( 2 hodiny týdně-60 hodin) 

 

Prononciation Avant de 

commencer 

Správně vyslovuje včetně francouzské abecedy, on salue – 

rozeznává a umí používat vhodné pozdravy, vyčasuje a 

převádí do záporu sloveso avoir, être, parler, (s‘)appeler, 

vyjmenuje různé národnosti, famille –pojmenuje rodinné 

vztahy,  utvoří otázku, Qui est-ce? chanson – Sur le pont 

d’Avignon 

Leçon 1 – Allô ? Zvládá telefonní rozhovor na přiměřené úrovni,  Où sont-

ils?, la géographie de la France, de l’Europe 

Aplikuje pořádek slov ve větě, rozeznává se správným 

použitím předložky à, en u měst a zemí, tvoří množné 

číslo podstatných jmen, rod a číslo přídavných jmen 

Leçon 2 – Qu’est-ce que c’est ?  Základní školní předměty 

Rozeznává a používá s porozuměním člen určitý a 
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neurčitý, předložka de+vlastní jméno, si = ano, číslovky 

základní 1-10 

Leçon 3 – la famille   Opakování -  přivlastňovací zájmena nesamostatná, 

sloveso avoir 

Předložka „de“ po výrazech množství, číslovky základní 

11-1000, C’est .... qui 

Révision – leçon 1-3  

Test leçon 1-3 

Opakování - členové rodiny, správně používá 

přivlastňovací zájmena, počítá od 1 do 1000, pojmenuje 

základní profese a rozezná jejich mužský a ženský rod 

Leçon 4 Popisuje místa, místnosti, ve škole 

Používá vazbu Il y a, à+le, de+le, aussi/non plus, používá 

ukazovací zájmena nesamostatná, časuje pravidelná 

slovesa –er, savoir 

 

3.ročník ( 2 hodiny týdně-60 hodin) 

 

Leçon 5 – intêrets Pojmenuje základní hudební nástroje, své zájmy, sporty, 

pocity 

Vyčasuje slovesa faire, aller, venir, prendre, používá 

tázací zájmena nesamostatná a osobní zájmena samostatná 

Leçon 6 – Quelle heure est-il? Pojmenuje roční období, určí čas, napíše vánoční, 

velikonoční přání, pozvánky 

Vyčasuje sloveso écrire, pravidelná slovesa –ir, zvládá 

tvoření nepravidelných tvarů ženského rodu příd. jmen, 

stupňování přídavných jmen, Si/que 

Révision – leçon 4-6 

Test - leçon 4-6 

Používá vazbu Il y a, používá ukazovací zájmena 

nesamostatná, časuje pravidelná slovesa –er, vyčasuje 

slovesa faire, aller, venir, prendre, používá tázací zájmena 

nesamostatná a osobní zájmena samostatná, vyčasuje 

pravidelná slovesa –ir, nepravidelné tvary příd.jmen 

Leçon 7 – Où habitez-vous ? Popíše město, dotáže se na cestu, hovoří o dopravních 

prostředcích, které používá, dokáže vyjádřit budoucnost, 

zeptá se na adresu a telefonní číslo 

Leçon 8 – Une journée  Hovoří o svém denním programu, souvisle vypráví a 

logicky navazuje sled činností, vyjadřuje rozkaz, časuje 

sloveso lire a zvratná slovesa, používá zájmeno Y 

 

4.ročník ( 2 hodiny týdně-60 hodin) 

 

Leçon 9 – Radio-télévision-

cinéma 

Hovoří o četbě a svých koníčcích, vyjádří svůj názor, 

používá minulý čas složený, dokáže sdělit hlavní 

myšlenku slyšeného textu 

Révision – leçon 7-9 

Test - leçon 7-9 

Vylíčí svůj denní a týdenní program, zaznamená písemně 

do diáře týdenní program na základě rozhovoru 

Leçon 10 – Faites-vous du 

sport ? 

Dokáže poblahopřát k narozeninám a vylíčit jejich oslavu, 

hovoří o sportech, svých pobytech na horách, svých snech 

a přáních, dokáže shrnout informace o textu 

Leçon 11 – On va voir le 

médecin + révision 

Pojmenuje nejběžnější choroby, popíše části lidského těla, 

dokáže vést rozhovor u lékaře–umí popstat své zdravotní 
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problémy, dokáže vyjádřit budoucnost 

 

Rozpis učiva 

 

Předmět :  Francouzský jazyk II 

Ročník:  1.- 4. 

Obor:  78-42-M/01 Technické lyceum 

Počet hodin: 1.ročník 2 týdně, 2.ročník 2týdně, 3.ročník 2týdně, 4.ročník 2 týdně  

Zpracovala : Helena Faladová 

Učebnice: On y va 

 

1.roč. 
Tematický celek Počet 

hodin 

Období 

 1. Avant de commencer - hlavní rysy zvukové podoby 

jazyka,(samohlásky, souhlásky, přízvuk, melodie, vázání a 

navazování slov, elize, pozdravy,člen určitý a neurčitý,  

6 září 

 2. Lecon 1 - Allo? 

Telefonický rozhovor 

Časování sloves etre, parler, zápor u sloves, 

Pořádek slov ve fr. větě 

6 říjen 

3. Lecon 1– Allo? 

předložky a, en, ve spojení s městy a zeměmi, předložka de, 

množné číslo č. podst, jmen, rod a číslo přídavných jmen, 

6 listopad 

4. Lecon 2 - Qu´est-ce que c´est?A,B 

Člen určitý a neurčitý,“DE“ po výrazech množství 

6 prosinec 

5. Lecon 2 - Qu´est-ce que c´est?C,D 

Příslovce „SI“ –ano 

Číslovky základní 1-10 

Opakování lekce 1,2 

6 leden 

6. Lecon 3-  La famille A,B 

Sloveso avoir, přivlastňovací zájmena nesamostatná.  

Číslovky základní 11-1000 –výslovnost, vázání 

6 únor 

7. Lecon 3 – La famille C,D  

Cést ….qui, zájmeno „que“ 

6 březen 

8. Révision – shrnutí učiva lekce 0-3, opakovací testy 6 duben 

9. Lecon 4 - Notre école 

Výraz „il y a“ = je, jsou, tvary „au“,“ du“, ukazovací 

zájmena nesamostatná 

6 květen 

10. Opakování učiva 6 červen 

2.r. 
Tematický celek Počet 

hodin 

Období 

1. Opakování probraného učiva 1.roč. 

 

6 září 
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2. Ln Lecon 5 - Week-ends-Sports-Musique A,B 

Stahování členu určitého s předložkami, tázací zájmeno 

„quel“ 

6 říjen 

3. Lecon 5 - Week-ends-Sports-Musique C,D 

Osobní zájmena samostatná, neurčité zájmeno „tout“ 

6 listopad 

4. Lecon 6 – Le temps A,B 

Vánoce, svátky, volný čas v zimě 

Slovesa II.tř., ženský rod přídav. jmen, vyjadřování data 

6 prosinec 

5. 

 

Lecon 6 – Le temps C,D 

Vyjadřování hodin, stupňování  příd, jmen, a příslovcí 

QUE – shrnutí významů  

6 leden 

6. Révision  2 – opakování učiva, testy 

Reálie Francie 

6 únor 

7. Lecon 7 – Ou habitez – vous? A,B 

Slovesa na „dre“, aller+infinitiv : futur proche = blízká 

budoucnost, 

6 březen 

8. Lecon 7 – Ou habitez –vous? C,D 

Řadové číslovky, zvláštnosti časování sloves na -er 

6 duben 

9. Lecon 8 Une journée - A,B 

Zvratná slovesa, zápor u zvratných sloves 

Denní režim 

6 květen 

10. Lecon 8 – Une journéé C,D 

Zájmenné příslovce „y“, Avant de+infinitif   

6 červen 

4.r. 
Tematický celek Počet 

hodin 

Období 

1. Révision, répétition, 

Opakování učiva, testy,  

6 září 

2. Lecon 9 – Radio – Télévision – Cinéma A,B 

Pasé composé – složený čas minulý se slovesem avoir 

6 říjen 

3. Lecon 9 - Radio – Télévision – Cinéma C,D 

Faire + infinitiv 

6 listopad 

4. Lecon 10 – Faites – vous du sports? 

Passé composé s pomocným slovesem aller, Pour+ infinitiv 

6 prosinec 

5. Lecon 10-– Faites – vous du sports 

Procvičování  probraných minulých časů 

6 leden 

6. Lecon 11 – On va voir le docteur 

Futur simple - budoucí čas jednoduchý+ Budoucí čas 

nepravidelných sloves 

6 únor 

7. Lecon 12 – Connaitre Paris 

Personne,  jamais,  rien 

 

6 březen 

8. Reálie + opakování řečové dovednosti, čtení, psaní, mluvení 6 duben 
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Učební osnova předmětu 

CIZOJAZYČNÁ KONVERZACE 

 

Kód a název oboru vzdělání:   78-42-M/01 Technické lyceum 

Název ŠVP:     Technické lyceum 

Délka a forma studia:   4 roky, denní studium 

Datum platnosti:    od 1.9.2009 

 

 

Předmět cizojazyčná konverzace se týká anglického a německého jazyka. Je vyučován pouze 

ve čtvrtém ročníku a jeho náplň se aktualizuje podle pokynů ke státní maturitní zkoušce. 

 

 

Učební osnova předmětu 

Konverzace v anglickém jazyce 

 

Kód a název oboru vzdělání:   78-42-M/01 Technické lyceum 

Název ŠVP:     Technické lyceum 

Délka a forma studia:   4 roky, denní studium 

Datum platnosti:    od 1.9.2009 

 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl předmětu 

Cílem vyučování je prohlubovat řečové dovednosti tak, aby byl student schopen pohotové 

komunikace v různých životních situacích a dokázal bezproblémově užívat 

cizí jazyk pro profesní účely, pro studium odborné literatury atd.  

Podporuje komunikační dovednosti ve zvoleném jazyce. 

Cílem výuky jazyků je naučit žáky pracovat s informacemi a zdroji informací v cizím jazyce, 

se slovníky, příručkami a využívat tyto zdroje ke studiu jazyka a k prohlubování všeobecných 

vědomostí a dovedností. Žáci jsou vedeni k vytváření a 

upevňování potřebnosti celoživotního vzdělávání. 

 

Charakteristika učiva 

Obsahem výuky, který směřuje k plnění komunikativního vzdělávacího cíle, je systematické 

rozšiřování a prohlubování znalostí, dovedností a návyků ze základní školy v těchto 

kategoriích: 
1. Řečové dovednosti 

- receptivní řečové dovednosti: poslech s porozuměním monologických i dialogických 

projevů, čtení textů včetně odborných, práce s textem 

- produktivní řečové dovednosti: ústní a písemné vyjadřování situačně i tematicky 

zaměřené, písemné zpracování textu (reprodukce, osnova, výpisky, anotace atp.), překlad 

- interaktivní řečové dovednosti: střídání receptivních a produktivních činností; dialogy; 

dopis 
2. Jazykové prostředky 
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- výslovnost (zvukové prostředky jazyka) 

- slovní zásoba a její tvoření 

- gramatika (tvarosloví a větná skladba) 

- gramatická podoba jazyka a pravopis 
3. Tematické okruhy, komunikační situace a jazyková funkce 

- tematické okruhy: osobní údaje, dům a domov, každodenní život, volný čas, zábava, jídlo 

   a nápoje, služby, cestování, mezilidské vztahy, péče o tělo a zdraví, nakupování, 

   vzdělávání, zaměstnání, počasí, Česká republika, anglicky mluvící země 

- komunikační situace: získávání a předávání informací, např. sjednání schůzky, 

objednávka služby, vyřízení vzkazu apod. 

- jazykové funkce: obraty při zahájení a ukončení rozhovoru, vyjádření žádosti, prosby, 

pozvání, odmítnutí, radosti, zklamání, naděje apod. 
4. Poznatky o zemích 

Vybrané poznatky všeobecného i odborného charakteru k poznání anglicky mluvících 

zemí, jejich kultury, tradic a společenských zvyklostí. Informace ze sociokulturního 

prostředí v kontextu znalostí o České republice. 

 

Metody a formy výuky 

Výuka – jedna hodina týdně - směřuje k cílové úrovni B1 podle Společenského 

evropského referenčního rámce pro jazyky. Studium končí maturitní zkouškou.  

Vyučující používá při výuce doplňkové materiály, např. plně vybavené a funkční jazykové 

učebny (smart board, videopřehrávače, DVD-přehrávače, multimediální výukové programy, 

časopisy,atd.). Vhodným zadáním úkolů motivuje žáky k samostatné práci (překladové, 

studijní a výkladové slovníky, autentické texty, písničky, beletrie, odborná literatura, 

časopisy, internet, filmy). Vyučující zároveň motivuje žáky ke konverzaci pomocí vhodně 

zvolených témat. 

Výuka je orientována k autodidaktickým metodám (samostatné učení žáků) a k sociálně 

komunikativním aspektům učení (didaktické slovní metody). 

 

Způsob hodnocení žáků 

Cíle jazykové výuky mají různé úrovně a sledují kvality žáka v různých oblastech jeho 

rozvoje, proto i hodnocení musí být realizováno podle povahy těchto cílů. 

Daným výstupem studia anglického jazyka je maturitní zkouška ve čtvrtém ročníku.  

Žák je podporován během hodin k samostatnému ústnímu projevu, a to při práci ve dvojících 

či skupinách nebo při vyjadřování svých vlastních postojů. Učitel hodnotí gramaticko-

lexikální úroveň projevu, obsah projevu a jeho konzistenci. Při řízené konverzaci učitel 

neopravuje jednotlivé gramatické chyby, ale hodnotí projev jako celek s důrazem na 

výpovědní hodnotu. 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí 

Žáci jsou vedeni k rozvíjení klíčových kompetencí – především těch ke komunikaci, k učení 

k práci a spolupráci s ostatními lidmi, k řešení pracovních i mimopracovních problémů, práci 

s informačními technologiemi a kompetencí k řešení praktických úkolů a pracovnímu 

uplatnění. 

Studium cizího jazyka slouží žákům ke zpřístupnění informací v cizím jazyce (např. na 

internetu nebo v odborné literatuře) v jejich zaměření (strojírenství, stavitelství, komunikační 

technologie,architektura). 

V rámci uvědomování si potřeby celoživotního vzdělávání žák rozvíjí pomocí studia cizího 

jazyka nejen jazykové kompetence, ale uvědomuje si také své postavení nejen v naší 

společnosti, ale i v celoevropském a celosvětovém kontextu. Je veden k pochopení zvláštností 
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a diverzi jednotlivých kultur, k toleranci a spolupráci v rámci studentských partnerských 

výměn, a také k přípravě ke spolupráci se zahraničními partnery v jeho budoucím povolání. 
 

Průřezová témata: 

 V rámcovém vzdělávacím programu jsou vyčleněna čtyři průřezová témat, která mají vysoký 

společenský význam. Navrhovaná metodika zapojení těchto témat do výuky: 

Občan v demokratické společnosti 

Práce s texty, dokumentárními filmy zaměřenými na evropský a světový kontext, budování a 

fungování EU, protiklady a zvláštnosti jednotlivých kultur, upozornění na přetrvávající 

nedemokratické systémy. 

Vést žáky k zamyšlení nad demokratickým i nedemokratickým chováním, 

v rozhovorech ovlivňovat nekritické přijímání médií. Zdůrazňovat zdvořilosti a slušnost, 

multikulturní výchovu. 

Člověk a životní prostředí 

Aktivity (čtení, psaní, poslech, konverzace) spojené s ochranou přírody, s globálními 

problémy 

(oteplování, mizení deštných pralesů, přelidnění, nedostatek pitné vody, země třetího světa), 

porovnávání přístupu k ochraně životního prostředí v jednotlivých zemích. Výchova 

k vlastnímu ekologickému chování . 

Člověk a svět práce 

Práce s informacemi, které žákům pomůžou v orientaci na trhu práce (perspektivní obory, 

obory s převládající nezaměstnaností), znalosti jednotlivých oborů, vedení k sebekritičnosti a 

posouzení vlastních schopností a možností, vedoucích k správnému rozhodnutí při výběru 

budoucího povolání. Nácvik dovednosti prezentovat vlastní osobu v souvislosti s hledáním 

zaměstnání. 

Informační a komunikační technologie 

Zapojením informačních a komunikačních technologií do výuky (používání internetu, CD-

ROM, 

DVD, dataprojektory, multimediální výukové programy). 

Nutnost používání jazyka pro studium odborné literatury a samostudium. 

Zadávání skupinových projektů a multimediálních prezentací (Powerpoint), které žáky 

motivuje 

k používání ICT prostředků. 

Žáci oboru strojírenství se zabývají technickými tématy, zejména v oblasti matematiky, 

fyziky. 

Pomocí prezentace projektů z těchto předmětů nacvičují klíčové kompetence. Žáci řeší úkoly 

z odborné literatury a procvičují odborný jazyk při samostudiu technických témat. 
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Rozpis výsledků vzdělávání 

4. ročník 

Výsledky vzdělávání 

 

Učivo 

 Studenti jsou schopni sami komunikovat na 

daná témata, sledovat film v originále a 

převyprávět jeho obsah. Tvořit prezentace na 

zadaná témata a porozumět a analyzovat 

informace na BBC news a dalších 

autentických materiálech. Popis a srovnání 

obrázků dle zadání a úrovně  - level maturitní 

zkoušky.  

Učivo zpracované podle zadání Cermatu –  

3. část maturitních témat ( školní část) 

Témata: viz tématické celky 
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Rozpis učiva 

Předmět :  Konverzace v anglickém jazyce 

Ročník:  4. 

Obor:  78-42-M/01 Technické lyceum 

Počet hodin: 4.ročník 1 týdně  

Zpracoval  :  V. Novotná, Mgr. P.  Urbanová,   Mgr. I. Náprstková,  Mgr. O. Másílková  

 

 

 

4.r. Tematický celek 
Počty 

hodin 

 

Období 

1. Personal identification 

Customs and traditions 

 září 

2. Simplified reading and discussion    

My town/city 

Housing/living 

My school 

Education and society                       

 říjen 

3. Sport 

Culture and art 

Free time and activities 

 listopad 

4. The Czech Republic 

English speaking countries 

Travelling and transport 

Health and bodycare 

Food and health 

 prosinec 

5. Equipment, workshop and process of making 

Shopping and life 

Job and occupation 

Services and means of communication 

Safety and first aid 

 leden 

6. Society and mass media 

Literature 

 únor 

7. How to repair, maintenance 

Geography and nature 

Environment 

 březen 

8.  Revision  duben 
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Učební osnova předmětu 

Konverzace v německém jazyce 

 

Kód a název oboru vzdělání:   78-42-M/01 Technické lyceum 

Název ŠVP:     Technické lyceum 

Délka a forma studia:   4 roky, denní studium 

Datum platnosti:    od 1.9.2009 

 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl předmětu 

Cílem vyučování je prohlubovat řečové dovednosti tak, aby byl student schopen pohotové 

komunikace v různých životních situacích a dokázal bezproblémově užívat 

cizí jazyk pro profesní účely, pro studium odborné literatury atd.  

Podporuje komunikační dovednosti ve zvoleném jazyce. 

Cílem výuky jazyků je naučit žáky pracovat s informacemi a zdroji informací v cizím jazyce, 

se slovníky, příručkami a využívat tyto zdroje ke studiu jazyka a k prohlubování všeobecných 

vědomostí a dovedností. Žáci jsou vedeni k vytváření a 

upevňování potřebnosti celoživotního vzdělávání. 

 

Charakteristika učiva 

Obsahem výuky, který směřuje k plnění komunikativního vzdělávacího cíle, je systematické 

rozšiřování a prohlubování znalostí, dovedností a návyků ze základní školy v těchto 

kategoriích: 
1. Řečové dovednosti 

- receptivní řečové dovednosti: poslech s porozuměním monologických i dialogických 

projevů, čtení textů včetně odborných, práce s textem 

- produktivní řečové dovednosti: ústní a písemné vyjadřování situačně i tematicky 

zaměřené, písemné zpracování textu (reprodukce, osnova, výpisky, anotace atp.), překlad 

- interaktivní řečové dovednosti: střídání receptivních a produktivních činností; dialogy; 

dopis 
2. Jazykové prostředky 

- výslovnost (zvukové prostředky jazyka) 

- slovní zásoba a její tvoření 

- gramatika (tvarosloví a větná skladba) 

- gramatická podoba jazyka a pravopis 
3. Tematické okruhy, komunikační situace a jazyková funkce 

- tematické okruhy: osobní údaje, dům a domov, každodenní život, volný čas, zábava, jídlo 

   a nápoje, služby, cestování, mezilidské vztahy, péče o tělo a zdraví, nakupování, 

   vzdělávání, zaměstnání, počasí, Česká republika, anglicky mluvící země 

- komunikační situace: získávání a předávání informací, např. sjednání schůzky, 

objednávka služby, vyřízení vzkazu apod. 

- jazykové funkce: obraty při zahájení a ukončení rozhovoru, vyjádření žádosti, prosby, 

pozvání, odmítnutí, radosti, zklamání, naděje apod. 
4. Poznatky o zemích 

Vybrané poznatky všeobecného i odborného charakteru k poznání německy mluvících 
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zemí, jejich kultury, tradic a společenských zvyklostí. Informace ze sociokulturního 

prostředí v kontextu znalostí o České republice. 

Metody a formy výuky 

Výuka – jedna hodina týdně - směřuje k cílové úrovni B1 podle Společenského 

evropského referenčního rámce pro jazyky. Studium končí maturitní zkouškou.  

Vyučující používá při výuce doplňkové materiály, např. plně vybavené a funkční jazykové 

učebny (smart board,  DVD-přehrávače, multimediální výukové programy, časopisy,atd.). 

Vhodným zadáním úkolů motivuje žáky k samostatné práci (překladové, studijní a výkladové 

slovníky, autentické texty, písničky, beletrie, odborná literatura, časopisy, internet, filmy). 

Vyučující zároveň motivuje žáky ke konverzaci pomocí vhodně zvolených témat. 

Výuka je orientována k autodidaktickým metodám (samostatné učení žáků) a k sociálně 

komunikativním aspektům učení (didaktické slovní metody). 

 

Způsob hodnocení žáků 

Cíle jazykové výuky mají různé úrovně a sledují kvality žáka v různých oblastech jeho 

rozvoje, proto i hodnocení musí být realizováno podle povahy těchto cílů. 

Daným výstupem studia anglického jazyka je maturitní zkouška ve čtvrtém ročníku.  

Žák je podporován během hodin k samostatnému ústnímu projevu, a to při práci ve dvojících 

či skupinách nebo při vyjadřování svých vlastních postojů. Učitel hodnotí gramaticko-

lexikální úroveň projevu, obsah projevu a jeho konzistenci. Při řízené konverzaci učitel 

neopravuje jednotlivé gramatické chyby, ale hodnotí projev jako celek s důrazem na 

výpovědní hodnotu. 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí 

Žáci jsou vedeni k rozvíjení klíčových kompetencí – především těch ke komunikaci, k učení 

k práci a spolupráci s ostatními lidmi, k řešení pracovních i mimopracovních problémů, práci 

s informačními technologiemi a kompetencí k řešení praktických úkolů a pracovnímu 

uplatnění. 

Studium cizího jazyka slouží žákům ke zpřístupnění informací v cizím jazyce (např. na 

internetu nebo v odborné literatuře) v jejich zaměření (strojírenství, stavitelství, komunikační 

technologie,architektura). 

V rámci uvědomování si potřeby celoživotního vzdělávání žák rozvíjí pomocí studia cizího 

jazyka nejen jazykové kompetence, ale uvědomuje si také své postavení nejen v naší 

společnosti, ale i v celoevropském a celosvětovém kontextu. Je veden k pochopení zvláštností 

a diverzi jednotlivých kultur, k toleranci a spolupráci v rámci studentských partnerských 

výměn, a také k přípravě ke spolupráci se zahraničními partnery v jeho budoucím povolání. 
 

Průřezová témata 

 V rámcovém vzdělávacím programu jsou vyčleněna čtyři průřezová témat, která mají vysoký 

společenský význam. Navrhovaná metodika zapojení těchto témat do výuky: 

Občan v demokratické společnosti 

Práce s texty, dokumentárními filmy zaměřenými na evropský a světový kontext, budování a 

fungování EU, protiklady a zvláštnosti jednotlivých kultur, upozornění na přetrvávající 

nedemokratické systémy. 

Vést žáky k zamyšlení nad demokratickým i nedemokratickým chováním, 

v rozhovorech ovlivňovat nekritické přijímání médií. Zdůrazňovat zdvořilosti a slušnost, 

multikulturní výchovu. 

Člověk a životní prostředí 

Aktivity (čtení, psaní, poslech, konverzace) spojené s ochranou přírody, s globálními 

problémy 
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(oteplování, mizení deštných pralesů, přelidnění, nedostatek pitné vody, země třetího světa), 

porovnávání přístupu k ochraně životního prostředí v jednotlivých zemích. Výchova 

k vlastnímu ekologickému chování . 

Člověk a svět práce 

Práce s informacemi, které žákům pomůžou v orientaci na trhu práce (perspektivní obory, 

obory s převládající nezaměstnaností), znalosti jednotlivých oborů, vedení k sebekritičnosti a 

posouzení vlastních schopností a možností, vedoucích k správnému rozhodnutí při výběru 

budoucího povolání. Nácvik dovednosti prezentovat vlastní osobu v souvislosti s hledáním 

zaměstnání. 

Informační a komunikační technologie 

Zapojením informačních a komunikačních technologií do výuky (používání internetu, CD-

ROM, 

DVD, dataprojektory, multimediální výukové programy). 

Nutnost používání jazyka pro studium odborné literatury a samostudium. 

Zadávání skupinových projektů a multimediálních prezentací (Powerpoint), které žáky 

motivuje 

k používání ICT prostředků. 

Žáci oboru strojírenství se zabývají technickými tématy, zejména v oblasti matematiky, 

fyziky. 

Pomocí prezentace projektů z těchto předmětů nacvičují klíčové kompetence. Žáci řeší úkoly 

z odborné literatury a procvičují odborný jazyk při samostudiu technických témat. 

 

Rozpis výsledků vzdělávání 

4. ročník 

Výsledky vzdělávání 

 

Učivo 

 Studenti jsou schopni sami komunikovat na 

daná témata, sledovat film v originále a 

převyprávět jeho obsah. Tvořit prezentace na 

zadaná témata a porozumět autentickým 

materiálům. Popis a srovnání obrázků dle 

jednotlivých úrovní státní maturitní zkoušky.  

Učivo zpracované podle zadání Cermatu –  

3. část maturitních témat ( školní část) 

Témata: viz tématické celky 
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Rozpis učiva 

 
Předmět :  Konverzace v německém jazyce 

Ročník:  4. 

Obor:  78-42-M/01 Technické lyceum 

Počet hodin: 4.ročník 1 týdně  

Zpracoval  : Mgr. Věra Jirmusová, Mgr. Olga Másílková, Mgr. Jana Sekalová 

 

4.r. 
Tematický celek 

Počet 

hodin 

 

Období 

1. 
Persönliche Identifikation, Familie und gemeinsame Aktivitäten, 

Wohnen, Meine Stadt       

 září 

2. Tschechische Republik, Sport, Freizeit und Unterhaltung, Kultur und 

Kunst       

 říjen 

3. Zwischenmenschliche Beziehungen und multikulturelle Gesellschaft, 

Reisen-Urlaub, Reisen-Prag 

 listopad 

4. Reisen und Verkehr, Verkehrsmittel, Gesundheit und Hygiene  prosinec 

5. In der Werkstatt, Ernährung, Unfälle im Auto  leden 

6. Erste Hilfe, Dienstleistungen, Kommunikationsmittel  únor 

7. Gesellschaft und Massenmedien, Feste und Bräuche  březen 

8. Technische Erfindungen, Moderne Technik  

 

 duben 

9.   Geographie und Natur, Umweltschutz                                                                         květen 
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Učební osnova předmětu 

OBČANSKÁ NAUKA 

 

Kód a název oboru vzdělání:   78-42-M/01 Technické lyceum 

Název ŠVP:     Technické lyceum 

Délka a forma studia:   4 roky, denní studium 

Datum platnosti:    od 1.9.2009 

 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl předmětu 

Občanská nauka je součástí společenskovědní složky všeobecného vzdělávání. Cílem 

předmětu je žáka seznámit se společenskými, hospodářskými, politickými a kulturními 

aspekty současného života a s psychologickými, etickými a právními kontexty mezilidských 

vztahů. Studium by žáka mělo připravit na úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, 

občanský a pracovní život v podmínkách měnícího se světa. Vzdělávání proto bude směřovat 

k tomu, aby si žáci osvojili nástroje pochopení světa a rozvinuli dovednosti potřebné k učení, 

aby se naučili vyrovnávat s různými situacemi, uměli pracovat v týmech, aby porozuměli 

sami sobě v souladu s obecně přijímanými morálními hodnotami, jednali se samostatným 

úsudkem a osobní odpovědností, aby se naučili žít s ostatními, uměli spolupracovat, byli 

schopni podílet se na životě společnosti a aby v ní našli své místo.. 

 

Charakteristika učiva 

Předmět zahrnuje výběr nejdůležitějších vědomostí a dovedností z těchto oblastí 

společenských věd: psychologie, sociologie, právo, politologie, filozofie, etika. 

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

- realisticky vnímat skutečnost a orientovat se ve společenských jevech každodenního života 

- porozumět základním pojmům z oblasti psychologie, sociologie, práva, etiky a filozofie 

- využívat svých společenskovědních vědomostí a dovedností v praktickém životě, ve styku 

s jinými lidmi, různými institucemi, aby dovedli jednat při řešení svých problémů právního a 

sociálního charakteru 

- rozvíjet svůj pozitivní hodnotový systém na základě svého politického a filozoficko-etického 

rozhodování 

- získávat a kriticky hodnotit informace z různých zdrojů – verbálních, ikonických (např. 

obrazy, schémata, fotografie, mapy….) a kombinovaných pramenů (film, CD, DVD…) 

- srozumitelně, výstižně a terminologicky správně formulovat své názory na otázky sociální, 

politické, etické, ekonomické i právní přiměřeně svým zkušenostem, aby je uměli podložit 

argumenty, byli schopni o nich debatovat s partnery. 

 

Metody a formy výuky 

Výchova k občanství nesmí být formální záležitostí. Měla by naučit žáky cítit potřebu 

přemýšlet nad problémy jedince a společnosti, diskutovat o nich s ostatními, výstižně 

formulovat svá stanoviska a dokázat je obhájit vhodnou argumentací. Nezbytnou součástí je 

též formování návyku pravidelně se zajímat o každodenní dění, sledovat informace v médiích, 

ale také umět je třídit, vyhodnotit a přitom nepodléhat manipulaci. 
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Při výuce budou využívány moderní strategie výuky, které zvyšují motivaci a efektivitu a tedy 

i kvalitu vzdělávacího procesu. Vedle tradičních metod vyučování (výklad, vysvětlování, 

demonstrace intelektuální i psychomotorické dovednosti a způsobilosti, učení pro 

zapamatování) budou převažovat : 

- dialogická metoda 

- diskuse 

- asertivní komunikace 

- prožitkové učení 

- skupinová práce žáků  

- projekty a samostatné práce  

- návštěvy, exkurze, besedy 

- využívání prostředků ICT. 

 

Způsob hodnocení žáků 

Důraz bude kladen hlavně na aktivitu v diskusích a zájem výstižně formulovat a promýšlet 

svůj názor. Vybrané celky (dle volby vyučujícího) budou uzavírány úvahou na zadané téma 

okruhu. Zohledněna musí být též míra týmové spolupráce. Při pololetní klasifikaci budou 

vyučující vycházet na prvním místě z celkového přístupu žáka k vyučovacímu procesu a 

k plnění studijních povinností. 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí 

Žáci by si měli v těchto hodinách osvojit nástroje k pochopení světa a rozvinout dovednosti 

potřebné k učení se. Naučí se vyrovnávat s různými situacemi a problémy, pracovat v týmech 

a řešit úkoly nutné pro povolání, pro něž jsou připravováni. 

Upevňování postojů a hodnotové orientace žáků samozřejmě úzce souvisí s rozvojem jejich 

komunikačních dovedností. Občanská nauka rozvíjí funkční gramotnost žáků, a tím přispívá k 

rozvoji mediální gramotnosti. Bez kultivovaného vystupování, vhodné prezentace svých 

názorů a myšlenek a respektování druhých, bez schopnosti zpracovávat a využívat všechny 

dostupné informace atd. se nelze v dnešním komplikovaném světě uplatnit a prosadit. 

Mezi nejdůležitější kompetence, které předmět napomáhá rozvíjet, patří kompetence sociální, 

komunikativní, personální, schopnost samostatně řešit pracovní i mimopracovní problémy, 

využívat prostředky informačních a komunikačních technologií, schopnost uplatnit se v práci 

přiměřeně své kvalifikaci tak, aby žák: 

- efektivně a tvořivě využíval dostupné zdroje informací 

- prakticky používal komunikativní dovednosti v dalším životě a vzdělávání 

- uměl se efektivně učit a využívat zkušeností ostatních 

- adekvátně vystupoval na veřejnosti, přiměřeně se prezentoval 

- reálně posuzoval své pracovní a životní možnosti, uměl se přizpůsobit novým pracovním 

  a životním podmínkám, popřípadě je tvořivě ovlivňoval 

- dokázal stanovovat své cíle a priority na základě schopností, zájmů, pracovních 

  a životních podmínek 

- přijímal hodnocení svých výsledků, kritiku, adekvátně na ně reagoval 

- chápal smysl celoživotního vzdělávání, pečoval o své fyzické a duševní zdraví 

- dovedl pracovat v týmu, organizovat společnou činnost, prosazovat vlastní návrhy, 

   ale i přijímat zodpovědnost za své výsledky 

- přispíval k vytváření mezilidských vztahů založených na úctě, toleranci a empatii 

- uměl konstruktivně řešit konflikty, nepodléhal předsudkům a stereotypům 

- dovedl porozumět zadání úkolu, určit jádro problému, navrhnout varianty řešení, 

  zhodnotit dosažené výsledky 
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- volil vhodné prostředky a způsoby pro dosažení svých cílů, využíval vědomostí 

   a zkušeností nabytých dříve 

- byl otevřený k novinkám, originálním postupům, ale aby rozpoznal i možné negativní 

  důsledky. 

 

Začlenění průřezových témat 

Člověk a životní prostředí 

Žáci budou vedeni k tomu, aby: 

− se učili odpovědnosti  za uchování přírodního prostředí, byli schopni orientovat se v    

   globálních problémech lidstva, diskutovat a zaujímat vlastní postoj k otázkám, jež se   

   dotýkají existence a života vůbec, hodnotit sociální chování sebe i druhých 

− vytvářeli úctu k živé i neživé přírodě, respektovali život jako nejvyšší hodnotu 

− přijímali odpovědnost za vlastní rozhodování a jednání a prosazovali udržitelný rozvoj 

− efektivně pracovali s informacemi 

− jednali hospodárně nejen z hlediska ekonomiky, ale i z hlediska ekologie. 

Do výuky občanské nauky jsou začleněna témata jako globální problémy, demografie, 

problematika drog, význam zdravé životosprávy, hodnotové orientace člověka a mezilidských 

vztahů pro celkový životní styl jedince a společnosti. 

Informační a komunikační technologie 

Dovednosti z tohoto tématu mají podpůrný význam ke všem složkám kurikula.  

Pro účelné uplatnění v praxi je důležité naučit žáky pracovat s informacemi a s 

komunikačními prostředky. 

Občan v demokratické společnosti 

Ve vztahu k tomuto tématu budou žáci ve výuce vedeni k tomu, aby: 

− měli vhodnou míru sebevědomí a schopnosti morálního úsudku 

− dokázali si odpovědět na základní existenční otázky 

− hledali kompromisy a byli kriticky tolerantní 

− odolávali myšlenkové manipulaci 

− dovedli jednat s lidmi, diskutovat 

− angažovali se i pro veřejné zájmy a ve prospěch jiných lidí 

− vážili si duchovních a materiálních hodnot, životního prostředí a chránili je pro budoucí 

   generace. 

Člověk a svět práce 

Žáci budou vedeni k tomu, aby: 

− si  uvědomovali zodpovědnost za vlastní život, byli motivováni k aktivnímu pracovnímu 

   životu 

− orientovali se ve světě práce 

− orientovali se v informacích o profesních příležitostech 

− reálně dokázali zhodnotit nabídku z hlediska svých předpokladů 

− prezentovali se při jednání s potenciálními zaměstnavateli. 
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Rozpis výsledků vzdělávání 

 

2.ročník 

Výsledky vzdělávání 

 

 

Učivo 

Žák: 

vysvětlí biologickou a společenskou 

podmíněnost osobnosti 

objasní aktivačně motivační vlastnosti 

osobnosti, potřeby a pudy, zájmové 

orientace, vlohy a schopnosti, vědomosti, 

návyky 

chápe  vztahově postojové vlastnosti 

osobnosti – charakter, postoje, vzory a 

ideály, hodnoty a hodnotové orientace 

objasní autoregulační vlastnosti osobnosti 

–sebeuvědomění, sebekritika, volní 

vlastnosti 

 

 

1. Člověk jako jedinec 

Žák: 

chápe funkci kultury, doloží význam vědy 

a umění 

vysvětlí proces socializace, socializační 

činitele a jejich vzájemné působení – 

rodina, škola, skupina vrstevníků, 

pracovní kolektiv 

diskutuje o sociální nerovnosti a chudobě, 

uvede opatření vedoucí k řešení sociálních 

problémů 

vysvětlí příčiny vzniku sociálně 

patologických jevů a uvede možnosti 

jejich předcházení 

popíše, kam se může obrátit, když se 

dostane do složité sociální situace 

doloží způsoby ovlivňování veřejnosti 

objasní význam solidarity a dobrých 

vztahů v komunitě 

debatuje o pozitivech i problémech 

 

2. Člověk v lidském společenství 
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multikulturního soužití, objasní příčiny 

migrace lidí 

zamýšlí se nad rovností společenského 

postavení obou pohlaví a jejím 

porušováním 

3.ročník 

Výsledky vzdělávání 

 

 

Učivo 

Žák: 

charakterizuje současnou českou 

společnost a její strukturu 

charakterizuje demokracii a objasní, jak 

funguje a jaké má problémy (korupce, 

kriminalita, ...) 

objasní význam práv, která jsou zakotvena 

v českých zákonech 

dovede kriticky přistupovat k masovým 

médiím a pozitivně využívat jejich 

nabídky 

charakterizuje současný český politický 

systém, objasní funkci politických stran a 

svobodných voleb 

uvede příklady funkcí obecní a krajské 

samosprávy 

dokáže vysvětlit pojem politický 

radikalismus, politický extremismus  

vysvětlí pojem občanská společnost 

 

 

1. Člověk jako občan 

Žák: 

vysvětlí pojem právo, právní stát, uvede 

příklady právní ochrany a právních vztahů 

popíše soustavu soudů v ČR a činnost 

policie, soudů, advokacie a notářství 

vysvětlí, kdy je člověk způsobilý k 

právním úkonům a má trestní 

odpovědnost 

zná práva a povinnosti mezi dětmi, rodiči 

a mezi manželi 

ví, kde hledat informace i pomoc při 

řešení dané problematiky 

objasní postupy vhodného jednání, stane-

 

2. Člověk a právo     
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li se obětí nebo svědkem protiprávního 

jednání 

 

4.ročník 

Výsledky vzdělávání 

 

 

Učivo 

Žák: 

vysvětlí, jaké otázky řeší filozofie 

dovede používat vybraný pojmový aparát 

filozofie  

chápe význam filozofie v životě člověka 

dovede pracovat s adekvátním 

filozofickým textem 

debatuje o praktických filozofických 

otázkách 

osvojí si základní poznatky z vývoje 

filozofie 

 

 

1. Člověk a svět (praktická filozofie) 

Žák: 

dovede používat vybraný pojmový aparát 

etiky 

debatuje o praktických etických otázkách 

vysvětlí nutnost dodržování  mravních 

norem 

 

 

2. Etika 

Žák: 

popíše rozčlenění soudobého světa na 

civilizační sféry a civilizace, 

charakterizuje základní světová 

náboženství 

vysvětlí, s jakými konflikty a problémy se 

potýká soudobý svět, jak jsou řešeny, 

debatuje o jejich možných perspektivách 

objasní postavení České republiky v 

Evropě a v soudobém světě 

charakterizuje soudobé cíle EU a posoudí 

její politiku 

popíše cíle a funkci OSN a NATO 

uvede příklady projevů globalizace v 

různých oblastech (v kultuře, 

hospodářství, ...) a debatuje o možných 

 

3.  Evropská integrace, světová společenství 
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důsledcích 
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Rozpis učiva 

Předmět :  OBČANSKÁ NAUKA 

Ročník:  2. – 4. 

Obor:  78-42-M/01 Technické lyceum 

Počet hodin: 2.ročník 1 týdně, 3.ročník 1 týdně, 4.ročník 1 týdně 

Zpracoval : Mgr. G. Manová, Mgr. M. Pistulková, PhDr. H. Slavíčková, Mgr. M. Krejči, 

  Mgr. J. Sekalová   

Učebnice: Šil P., Karolová J.: Člověk jako osobnost; Člověk ve společnosti a 

ekonomickém životě; Člověk jako občan a světoobčan; Člověk na cestě 

k moudrosti,Olomouc                                                                                      

Kol. autorů: Odmaturuj! ze společenských věd, Didaktis                                

Kol. autorů: Občanský a společenskovědní základ - přehled středoškolského 

učiva, Computer Press, a.s.                                                                        

Valenta M.: Občanská nauka pro střední odborné školy 1 – 3, SPN  

2.r. Tematický celek 
Počty 

hodin 
Období 

1. Člověk jako jedinec 

   a. Vývoj psychologie 

   b. Psychologie osobnosti 

   c. Seberegulace a sebepoznání 

   d. Duševní zdraví a péče o něj 

16 

2 

5 

6 

3 

září -leden 

 

 

 

  

2. Člověk v lidském společenství 

   a. Dějinný vývoj sociologie 

   b. Socializace 

   c. Komunikace 

   d. Sociální útvary 

   e. Člověk v přírodě a kultuře 

17 

1 

5 

5 

5 

1 

únor- červen 

 

3.r. Tematický celek 
Počty 

hodin 
Období 

1. Člověk jako občan 

   a. Dějiny politického myšlení 

   b. Ideologie 

   c. Politické strany 

   d. Volby a volební systémy 

   e. Stát  

   f. Dělba státní moci v ČR 

24 

2 

5 

4 

4 

4 

5 

září-březen 

 

 

 

 

 

2. Člověk a právo 

   a. Právní vztahy 

   b. Občanské právo 

   c. Rodinné  právo 

   e. Pracovní právo 

9 

1 

2 

2 

2 

duben-

červen 
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   f. Trestní právo 2 

4.r. Tematický celek 
Počty 

hodin 
Období 

1. Člověk a svět (praktická filosofie) 

   a. Filosofie a filosofické disciplíny 

   b. Počátky filosofie 

   c. Antická filosofie 

   d. Středověká filosofie 

   e. Renesance a reformace 

   f. Novověká filosofie 

   g. Filosofie 20.-21. století 

18 

1 

2 

3 

2 

2 

4 

4 

září-březen 

 

 

 

 

 

 

 

2. Etika 

   a. Morálka a mravnost 

   b. Svoboda a svědomí 

6 

3 

3 

březen-

duben 

 

 

3.    Evropská integrace, světová společenství 

   a. Globalizace 

   b. Integrace ČR do světových a evropských společenství 

6 

2 

4 

průběžně 
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Učební osnova předmětu 

DĚJEPIS 

 

Kód a název oboru vzdělání:   78-42-M/01 Technické lyceum 

Název ŠVP:     Technické lyceum 

Délka a forma studia:   4 roky, denní studium 

Datum platnosti:    od 1.9.2009 

 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl předmětu 

Dějepis jako společenskovědní předmět kultivuje historické vědomí žáků. Poskytuje žákům 

relativně komplexní poznatky o národních a světových dějinách a umožňuje jim tak utvořit si 

vlastní názor na historický vývoj. 

 

Charakteristika učiva 

Výuka musí být pro žáky zajímavá, aby v nich vzbuzovala touhu po poznávání historie. Proto 

je třeba doprovázet výklad učiva prací s historickými texty, obrazovým materiálem, 

exkurzemi, spoluprací s archivem, muzeem, galeriemi a knihovnami, které přispívají k 

hlubšímu objasnění charakteru a významu kultury, k poznání díla významných osobností 

našich i světových dějin, k poznání výsledků lidstva v boji za svobodu a lidská práva, k 

hlubšímu poznání národních a regionálních dějin ve vztazích a souvislostech s dějinami 

ostatních národů. Proto je třeba rozvíjet schopnost žáků samostatně studovat odbornou 

literaturu a analyzovat historické dokumenty. Vycházet při tom z místních podmínek a ze 

zájmů a možností žáků. 

 

Metody a formy výuky 

Výuka předmětu dějepis navazuje na vědomosti a dovednosti žáků ze základní školy. Cílem je 

tyto vědomosti a dovednosti prohloubit, rozšířit. Kromě tradičních metodických postupů, jako 

jsou výklad a práce s textem, se výuka zaměří na problémové úkoly, na formy výuky, které 

podporují skupinovou práci žáků na projektové učení, práce s texty různé povahy, práce 

s informačními technologiemi, s dokumenty a materiály, mapami, s informacemi z internetu, 

práce s CD, DVD, knihami a časopisy, bude se diskutovat na daná témata, žáci budou 

prezentovat své seminární práce, referáty, projekty a naučí se obhájit svůj názor, zrealizujeme 

exkurze v rámci regionu a kraje, uskutečníme prohlídky historických objektů. 

 

Způsob hodnocení žáků 

Při hodnocení žáků bude kladen důraz na hloubku porozumění učivu, porozumění 

historickým procesům, na dovednost používat poznatky o historii pro pochopení současnosti, 

pracovat s verbálními a ikonickými texty a diskutovat o historii a o její reflexi – např. v 

umění. Při hodnocení žáků je důležité si uvědomit osobní vlastnosti žáka, rozdílnou zralost, 

hodnotit jeho aktivitu v hodinách, schopnost vyjadřovat se a plynulost projevu, jeho postoj. 

Důraz je kladen na rozvoj schopnost vlastního sebehodnocení. Do výuky jsou zařazeny texty, 

jedna seminární práce, případně referát nebo projekt. 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí 
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Žák si uvědomuje vlastí kulturní, národní a osobní identitu, přistupuje s aktivní tolerancí 

k identitě jiných lidí. Aktivně se zajímá o politické a společenské dění u nás a ve světě i o 

veřejné záležitosti lokálního charakteru. Dovede znalosti vymezit, uvést, definovat, doplnit, 

opakovat, pojmenovat, přiřadit, reprodukovat, seřadit a vybrat. Porozumění dokáže tím, že 

vysvětli, vyjádří vlastními slovy. Aplikaci prokazuje tím, že se naučí orientovat v 

problematice, dokáže diskutovat navrhnout řešení. Umí porovnat, formulovat závěry, dokáže 

argumentovat, obhájit své stanovisko a zdůvodnit ho. 

 

Začlenění průřezových témat 

Člověk a životní prostředí 

Umí se efektivně učit a pracovat, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok. Využívá ke 

svému učení zkušeností jiných lidí, učí se i na základě zprostředkovaných zkušeností. Učí se 

chápat svět v souvislostech, orientovat se v globálních problémech lidstva. Rozumí měnícímu 

se vztahu člověka a přírody v průběhu dějin a porozumí ekologickým důsledkům některých 

významných historických procesů, jako je modernizace společnosti, průmyslová nebo 

dopravní revoluce, urbanizace atd. 

Informační a komunikační technologie 

Pracuje s osobním počítačem a s dalšími prostředky informačních a komunikačních 

technologií.V rámci zadaných úkolů získává informace z otevřených zdrojů, zejména pak z 

celosvětové sítě internet. Zná význam vzdělávání pro svoji úspěšnou kariéru a chápe nutnost 

sebevzdělávání a celoživotního učení. Efektivně pracuje s prostředky informačních a 

komunikačních technologií. 

Občan v demokratické společnosti 

Učí se být hrdý na tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost 

v evropském a světovém kontextu. Umí myslet kriticky, dokáže zkoumat věrohodnost 

informací, nenechává se manipulovat, tvoří si vlastní úsudek, Vyjadřuje se přiměřeně účelu 

jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentuje. 

Vyjadřuje se a vystupuje v souladu se zásadami kultury projevu a chování. 

Člověk a svět práce 

Adaptuje se na měnící a životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je 

ovlivňuje. Přijímá a odpovědně plní svěřené úkoly. Přispívá k vytváření vstřícných 

mezilidských vztahů a k předcházení osobních konfliktů, nepodléhá předsudkům a 

stereotypům v přístupu k jiným lidem. Porozumí zadání úkolu, získává informace potřebné k 

řešení problému, navrhne způsob řešení, zdůvodní je, vyhodnotí a ověří správnost zvoleného 

postupu. 
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Rozpis výsledků vzdělávání 

1.ročník 

Výsledky vzdělávání 

 

 

Učivo  

Žák: 

objasní smysl poznávání minulosti a variabilitu jejích výkladů 

1. Úvod do předmětu 

Žák: 

uvede příklady kulturního přínosu starověkých civilizací, 

judaismu a křesťanství 

formuluje základní pojmy 

2. Pravěk a starověk 

Žák: 

charakterizuje obecně středověk a jeho kulturu 

vysvětlí počátky a rozvoj české státnosti ve středověku 

vysvětlí významné změny, které v dějinách nastaly v dané době 

3. Středověk 

Žák: 

vysvětlí významné změny, které v dějinách nastaly v době 

raného novověku 

objasní nerovnoměrnost historického vývoje v raně novověké 

Evropě včetně rozdílného vývoje politických systémů 

objasní význam osvícenství; 

charakterizuje umění renesance, baroka a klasicismu  

na příkladu významných občanských revolucí vysvětlí boj za 

občanská práva a vznik občanské společnosti 

objasní vznik novodobého českého národa a jeho úsilí o 

emancipaci 

popíše česko-německé vztahy a postavení Židů a Romů ve 

společnosti 18. a 19. století; 

objasní způsob vzniku národních států v Německu a v Itálii; 

vysvětlí proces modernizace společnosti 

na konkrétních příkladech uměleckých památek charakterizuje 

umění 19. století 

4. Novověk 



 

 

117 

 

SPŠ strojní a stavební, Tábor: Technické lyceum 

Učební osnovy –  Občanská nauka 

 

Žák: 

vysvětlí rozdělení světa v důsledku koloniální expanze a rozpory 

mezi velmocemi 

popíše dopad 1. světové války na lidi a objasní významné změny 

po válce; 

charakterizuje první Československou republiku a srovná jejich 

demokracii se situací za takzvané druhé republiky (1938 – 39 ) 

objasní vývoj česko-německých vztahů 

vysvětlí projevy a důsledky velké hospodářské krize 

5. 20. Století 

Žák: 

pochopí souvislosti regionální historie 

6. Exkurze po stopách 

regionální historie a 

návštěvy výstav 

s historickou tematikou 

2.ročník 

Výsledky vzdělávání 

 

 

Učivo  

Žák: 

charakterizuje fašismus, nacismus a frankismus, srovná 

nacistický a komunistický totalitarismus 

popíše mezinárodní vztahy v době mezi první a druhou světovou 

válkou 

objasní, jak došlo k dočasné likvidaci ČSR 

objasní cíle válčících stran ve druhé světové válce, její totální 

charakter a výsledky 

charakterizuje válečné zločiny včetně holocaustu 

objasní uspořádání světa po druhé světové válce a důsledky pro 

Československo 

pochopí souvislosti historických událostí a a jevů: Únor 1948, rok 

1968, invaze vojsk Varšavské smlouvy, normalizace  

Chatra 77, vývoj a rozpad Československa 

ČR, NATO a EU  

7. 2. světová válka a 

období poválečné 

Žák: 

popíše rozčlenění soudobého světa na civilizační sféry a 

civilizace 

charakterizuje základní světová náboženství 

vysvětlí, s jakými konflikty a problémy se potýká soudobý svět, 

jak jsou řešeny, 

debatuje o jejich možných perspektivách 

objasní postavení České republiky v Evropě a v soudobém světě 

charakterizuje soudobé cíle EU  posoudí její politiku 

popíše cíle a funkce OSN a NATO 

8. Konflikty soudobého 

světa a globální 

problémy 
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uvede příklady projevů globalizace v různých oblastech, 

debatuje o názorech na její důsledky 

Žák: 

pochopí souvislosti regionální historie 

9. Exkurze po stopách 

regionální historie a 

návštěvy výstav 

s historickou tematikou 
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Rozpis učiva 

Předmět :  DĚJEPIS 

Ročník:  1.-2.  

Obor:  78-42-M/01 Technické lyceum 

Počet hodin: 1.ročník  2 týdně, 2.ročník 1 týdně 

Zpracoval : Mgr. Michal Krejči 

Učebnice: Marie Sochorová : Dějepis I., II. v kostce, Fragment 1999 

                        Krejčíř, J.: Dějiny české, INFOA 1995  

                        Čornej, P.: Panovníci českých zemí, Fragment 1994  

                        Čornej, P., Čornejová, I. a kol.: Dějepis pro střední odborné školy. SPN  

2002  

                        Beneš, Z.: Dějiny středověku, Práce 1994  

                        Pátek, J.: Světové dějiny I., II., Fortuna 1992 

  Kol. autorů: Moderní dějiny pro střední školy. Světové a české dějiny 20.   

století a prvního desetiletí 21. století. Didaktis, 2014 
 

1.r. 
Tematický celek Počty 

hodin 

Období 

  1. Úvod do předmětu (2 hodiny ) 

Význam poznávání dějin, výklad historických faktů 

  2 září 

  2. Pravěk a starověk (5 hodin) 

Osídlení našich zemí 

Mezopotámie, Egypt, Řecko, Řím 

  5 

  1 

  4 

září  

 

 

  3. Středověk (23 hodin) 

Raný středověk, křesťanství, Velká Morava 

Vrcholný středověk, český stát. 

Středověké město, cechy 

Karel IV., univerzita 

Gotická kultura 

Doba husitská a pohusitská 

Pozdní středověk, zeměpisné objevy 

Humanismus, reformace 

Renesanční kultura 

23 

  2 

  3 

  2 

  3 

  3 

  4 

  1 

  2 

  3 

říjen – 

 leden 

  4. Novověk (15 hodin) 

České země a Třicetiletá válka 

Tereziánské a josefinské reformy 

Revoluce ve Francii, napoleonské války 

Dějiny USA 

Rok 1848 v českých zemích a v Evropě 

Národnostní, sociální a dělnické hnutí v Evropě 

Průmyslová revoluce 

15 

  3 

  2  

  3 

  1 

  2 

  1 

  1 

leden –  

  březen 
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Kultura 18. a 19. století  2 

  5. 20. století  - období do 2. světové války (21 hodin) 

1.světová válka, vznik a průběh, vznik ČSR 

Poválečný vývoj v Evropě 

Život 1. republiky 

Světová krize 

Mnichov 1938 a 2. republika 

21 

  7 

  3 

  5 

  2 

  4 

březen –  

  červen 

 

 

 

 

  6. Konflikty soudobého světa a globální problémy   průběžně 

  7. Exkurze po stopách regionální historie a návštěvy výstav 

s historickou tematikou 

 dle data 

2.r. Tematický celek Počty 

 hodin 

Období 

 1. 2. světová válka a období poválečné  (29 hodin) 

Vznik a průběh 2. světové války 

Demokracie a diktatury ve světě 

Poválečný vývoj světa a Československa 

Únor 1948, 50. léta,  

Rok 1968, invaze vojsk Varšavské smlouvy, normalizace  

Chatra 77, vývoj a rozpad Československa 

Gorbačov a SSSR (perestrojka, glasnosť), 3. svět a 

dekolonizace 

ČR, NATO a EU  

29 

  6 

  4 

  5 

  3 

  3 

  4 

  2 

 

  2 

září –  

  únor 

 

 

březen –  

  květen 

    

 

 

  2. Konflikty soudobého světa, globální problémy a jejich 

kořeny (4 hodiny) 

„Hvězdné války“ a KBSE 1975 

Vzestup islámského radikalismu a tzv. Arabské jaro 

Putinovské Rusko 

Nestabilní Afrika   

4 

 

1 

1 

1 

1 

červen 

  3. Exkurze po stopách regionální historie a návštěvy výstav 

s historickou tematikou 

 průběžně 
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Učební osnova předmětu 

ZEMĚPIS 

 

Kód a název oboru vzdělání:   78-42-M/01 Technické lyceum 

Název ŠVP:     Technické lyceum 

Délka a forma studia:   4 roky, denní studium 

Datum platnosti:    od 1.9.2009 

 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecné cíle 

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

zákonů, k formování žádoucích vztahů k přírodnímu prostředí a umožňuje žákům proniknout 

do dějů, které probíhají v živé i neživé přírodě. Přírodovědné vzdělávání nemůže být 

nahrazeno pouhou znalostí vybraných faktů, pojmů a procesů. Cílem přírodovědného 

vzdělávání je především naučit žáky využívat přírodovědných poznatků v profesním i 

odborném životě, klást si otázky o okolním světě a vyhledávat k nim relevantní, na důkazech 

založené odpovědi. 

Žáci porozumí základním zákonitostem v geografii. Získají poznatky o vesmíru a Sluneční 

soustavě, fyzickogeografické sféře, socioekonomické sféře, základech politické geografie. 

Rozšíří si poznatky o jednotlivých světadílech, Evropské unii a České republice. 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli: 

- využívat geografických poznatků a dovedností v praktickém životě ve všech situacích, 

které souvisejí se zeměpisnou oblastí 

- pozorovat a zkoumat svět kolem sebe, zpracovávat a vyhodnocovat získané údaje 

- komunikovat, vyhledávat a interpretovat geografické informace a zaujímat k nim 

stanovisko, využívat získané informace v diskusi k zeměpisné tematice. 

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

- pozitivní postoj k demokratickému zřízení 

- sledováním zpráv a četbou ještě větší přehled o světě kolem nás  

- motivaci k celoživotnímu vzdělávání v zeměpisné oblasti. 

 

Charakteristika učiva 

Zeměpis na střední odborné škole navazuje na znalosti získané v základním 

vzdělávání. Těžiště výuky spočívá v aktivním osvojování zeměpisných informací, jejich 

zpracování a následném využití. Žáci porozumí základním středoškolským geografickým 

pojmům a zákonitostem. Získají základní poznatky o jednotlivých geografických oborech 

jako přírodní sféra Země, demografie, socioekonomická geografie, základy politické 

geografie a regionální geografie. Tyto dále využijí v běžném životě. 

 

Pojetí výuky 

Přístup pedagoga i obsah učiva bude volen tak, aby u žáka po vzdělávacím procesu převládaly 

pozitivní emoce. 

Při výuce budou využívány moderní vyučovací metody, které zvyšují motivaci a efektivitu, 

tedy i kvalitu vzdělávacího procesu. Vedle tradičních metod vyučování (výklad, vysvětlování) 

se také užívají: 
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- dialogická metoda 

- diskuse 

- skupinová práce žáků s atlasy 

- projekty a samostatné práce 

- učení se z textu a vyhledávání informací 

- exkurze 

- odborné přednášky a geografické pořady 

Výuka by měla být co nejvíce propojena s reálným prostředím mimo školu. Při své práci 

budou žáci využívat poznatky získané v ostatních všeobecně vzdělávacích předmětech. 

 

Hodnocení výsledků žáků 

Žáci budou hodnoceni objektivně, tak aby hodnocení mělo motivační charakter. Hodnocení se 

bude řídit klasifikačním řádem, který je součástí školního řádu. Ke každému okruhu témat 

bude zařazena ověřovací kontrolní písemná práce. Při klasifikaci budou vyučující vycházet 

nejen z výsledků písemného zkoušení, ale budou hodnotit schopnost žáků aplikovat poznatky 

v praxi, samostatně pracovat a tvořit, budou hodnotit celkový přístup žáka k vyučovacímu 

procesu a k plnění studijních povinností. 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a začlenění průřezových témat 

Při realizaci průřezových témat Občan v demokratické společnosti a Člověk a životní 

prostředí budou žáci vedeni především k tomu, aby si vážili materiálních a duchovních 

hodnot, dobrého životního prostředí a snažili se je chránit a uchovat pro budoucí generace. 

Aby na vhodně zvolených příkladech pochopili výhody demokratického zřízení a utvořili si 

vlastní názor na tuto problematiku. Přes zeměpisné znalosti o ČR si žák utváří kladný vztah 

k naší republice.  

Celky Člověk a svět práce a Informační a komunikační technologie se v předmětu promítnou 

jen okrajově. 

 

Rozpis výsledků vzdělávání 

Výsledky vzdělávání Učivo 

Žák: 

Rozumí teoriím o vzniku vesmíru, Sluneční 

soustavy a planety Země 

Chápe příčiny a důsledky pohybů Země ve 

vesmíru 

 

Úvod do studia geografie 

 

Rozumí základním pojmům FGS 

Chápe vazby a vztahy ve fyzicko-geografické 

sféře i mezi jednotlivými složkami FGS 

Fyzickogeografická sféra Země 

 

Správně používá základní pojmy 

z demografie a hospodářské geografie 

Pracuje s Tematickými mapami 

Rozumí základům politické geografie 

Socioekonomická sféra Země    

 

Využívá atlasu a map k popisu jednotlivých 

světadílů 

Umí rozdělit planetu Zemi na makroregiony a 

obecně je charakterizovat  

Regionální geografie světadílů 
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Aktivně pracuje se slepými mapami 

Umí si na internetu najít dostatek informací 

k probíranému tématu, analyzovat je a 

vyvodit s nich závěry 

Tyto závěry si umí obhájit v diskuzi 

Zhodnotí ČR z hlediska přírodních poměrů, 

obyvatelstva a hospodářství 

Chápe její postavení v EU a její zapojení do 

mezinárodních organizací 

Česká republika 

 

Rozpis učiva 

Předmět :      ZEMĚPIS 

Ročník:        1. 

Obor:          78-42-M/001 Technické lyceum 

Počet hodin: 1.ročník 2 týdně  

Zpracoval :  Mgr. Petr Paštěka 

Učebnice:     Bičík, I. :Školní atlas dnešního světa, TERRA, Praha 2003 

                     Bičík, I. :Školní atlas dnešního Evropy a Česka, TERRA, Praha 2003 
 

1.r. 
Tematický celek Počty 

hodin 

Období 

1. Opakování látky učiva zeměpisu ze ZŠ                                 2 září 

2. Úvod do studia geografie 

 Vesmír a planeta Země 

 Základy kartografie                                                    

6 

5 

1 

září – 

říjen 

3. Fyzickogeografická sféra Země 

Litosféra, atmosféra, hydrosféra, pedosféra, biosféra                                              

10 listopad – 

prosinec 

4. Socioekonomická sféra Země    

Obyvatelstvo a hospodářství  

Základy politické geografie, OSN, NATO                                           

12 

10 

2 

prosinec – 

leden 

5. Regionální geografie – Afrika  

Přírodní poměry, obyvatelstvo, hospodářství a státy Afriky                                             

4 únor 

6. Austrálie a Oceánie   

Celkové hodnocení kontinentu                                                             

2 
únor 

7. Amerika Severní, Střední a Jižní  

Celkové hodnocení kontinentu, státy Ameriky, USA                                                                                                     
6 březen 

8. Asie  

Makroregion SNS, Východní Asie, Jižní a JV Asie, JZ Asie                                                                                       8 duben 

9. Evropa 

Státy Severní, Západní, Jižní, Střední a Východní Evropy, EU                                                                                     
8 květen 

10. Česká republika 

Přírodní poměry, obyvatelstvo, hospodářství ČR 

Zapojení ČR do mezinárodních organizací 

8 

6 

2 

červen 
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Učební osnova předmětu 

MATEMATIKA 

 

Kód a název oboru vzdělání:   78-42-M/01 Technické lyceum 

Název ŠVP:     Technické lyceum 

Délka a forma studia:   4 roky, denní studium 

Datum platnosti:    od 1.9.2009 

 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl předmětu 

Předmět rozvíjí a prohlubuje abstraktní, analytické i logické myšlení. Učí studenty dokazovat 

hypotézy, obhajovat vlastní teorie, stručně a věcně argumentovat a odhalovat nesprávné 

závěry. Matematika umožňuje studentům pochopit a poznat prostorové vztahy, vytvářet 

strategii řešení úloh a problémů.  

 

Charakteristika učiva 

Matematika na střední odborné škole navazuje na znalosti získané v základním 

vzdělávání. Připravuje žáky nejen pro odbornou praxi, ale také pro budoucí studium na 

vysoké škole technického typu. Těžiště výuky spočívá v aktivním osvojování strategie řešení 

úloh a problémů, k pochopení kvantitativních vztahů v přírodě a společnosti.  

 

Metody a formy výuky 

Při výkladu a objasňování učiva používá učitel učebnice, dále např. modely, transparenty, 

výukové programy, podle možností i prostředky IKT. Důležité je procvičování učiva, 

prohlubování témat v mezích možností, časté opakování. Zařazovat úlohy vztahující se k 

odborným předmětům a praxi. 

 

Způsob hodnocení žáků 

Hodnocení žáků vychází z klasifikačního řádu školy a musí mít motivační charakter.Základ 

tvoří písemné práce, při kterých žáci prokazují, zda zvládli dané téma a naučili se správným 

logickým postupům. Další složkou testování je zkoušení ústní.Doplňujícím prvkem je 

hodnocení samostatné práce, aktivního přístupu ve výuce a účast v matematických soutěžích. 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí 

Žáci by si měli v hodinách matematiky osvojit a rozvinout dovednosti potřebné k pochopení 

světa, naučit se kriticky vyrovnávat se situacemi a problémy, aplikovat matematické 

dovednosti v odborných předmětech a praxi.  

 

Začlenění průřezových témat 

Ekologie a životní prostředí -přínos matematiky spočívá v zařazování slovních úloh, které 

dokumentují jednotlivé problémy životního prostředí a využívají statistické údaje, které mají 

vztah k životnímu prostředí.  

Člověk a svět práce-žáci se učí plánovat způsob řešení problémů, využívat vlastní úsudek a 

zkušeností, dodržovat pravidla. 
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Informační a komunikační technologie – matematické vzdělávání umožňuje získávat 

informace z různých zdrojů a využívá výpočetní techniku pro prezentaci výsledků 

Občan v demokratické společnosti – žáci jsou vedeni k aktivitě, angažovanosti a k diskusím 

nad konkrétními úlohami z praxe, práce ve skupinách a matematické soutěže umožňují 

vytváření sociálních vztahů, podporují kreativitu a komunikaci 

 

 

Rozpis výsledků vzdělávání 

 

Výsledky vzdělávání 

 

Učivo 

 Žák: 

- analyzuje a řeší technické a fyzikální 

problémy a uplatňuje v nich číselné 

a algebraické vztahy 

- odhaduje výsledky numerických výpočtů, 

- účelně využívá výpočetní techniku 

      - zobrazí komplexní číslo v Gaus. rovině        

      - zná číselné obory a vztahy mezi nimi 

      - užívá vlastnosti dělitelnosti přirozených       

čísel 

- aplikuje geometrický význam absolutní 

hodnoty 

- odhaduje výsledky numerických výpočtů 

 

Číselné obory- N,Z,Q, R,C 

 

- upravuje výrazy s proměnnými 

- určuje definiční obor lomených výrazů 

- aplikuje základní vzorce 

- rozkládá mnohočleny na součin 

Algebraické výrazy 

 

- provádí operace s mocninami a 

odmocninami 
Mocniny a odmocniny 

 

- používá kvantifikátory při zápisu 

matematických vět 

- provádí základní operace s výroky 

- aplikuje poznatky z teorie množin při řešení 

slovních úloh 

Základy matematické logiky 

 

- řeší lineární rovnice a nerovnice 

- používá ekvivalentní úpravy 

- sestrojuje graf lineární funkce 

- určuje vlastnosti lineární funkce 

- diskutuje řešitelnost podle hodnoty 

parametru 

Lineární funkce, rovnice a nerovnice 

 

- sestrojuje graf  kvadratické funkce 

- určuje vlastnosti kvadratické funkce 

- rozlišuje kvadratické rovnice 

- ovládá početní i grafické řešení - 

kvadratických rovnic a nerovnic 

Kvadratická funkce, rovnice a 

nerovnice 
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- sestrojuje graf lineární lomené funkce 

řeší nerovnice v podílovém rvaru 
Lineární lomená funkce 

 

- správně používá geometrické pojmy 

- využívá vlastnosti geometrických útvarů 

- řeší úlohy užitím množiny bodů dané 

vlastnosti 

Základy planimetrie 

 

- převádí  úhly ve stupňové i obloukové míře 

- používá goniometrické funkce při řešení 

pravoúhlého trojúhelníku 

- upravuje goniometrické výrazy pomocí 

základních goniometrických vzorců 

- určuje graficky hodnotu goniometrické  

funkce na jednotkové kružnici 

- určuje vlastnosti goniometrických funkcí 

Goniometrie a trigonometrie 

 

- vysvětlí vztahy mezi komplexními a 

reálnými čísly 

- ovládá operace s komplexními čísly 

- řeší jednoduché rovnice v C 

-užívá Moivreovu větu 

Komplexní čísla 

 

- sestrojuje grafy elementárních funkcí 

- vyjadřuje rovnici funkce inverzní 

- určuje vlastnosti el. funkcí 

Elementární funkce 

 

- upravuje pomocí pravidel výrazy s logaritmy 

- určuje podmínky 

- aplikuje pravidla pro logaritmy při řešení 

rovnic a nerovnic 

Logaritmy 

 

-  používá geometrické pojmy 

- určuje vzájemnou polohu útvarů 

- aplikuje poznatky z trigonometrie při řešení 

metrických úloh v prostoru 

- určuje povrch a objem základních těles 

Stereometrie 

. 

- aplikuje početně i geometricky operace 

s vektory 

- převádí tvary rovnic přímek 

řeší analyticky polohové vztahy 

Analytická geometrie v E2 

 

- užívá metod analytické geometrie při řešení 

komplexních úloh 
Analytická geometrie v E3 

 

- využívá charakteristické vlastnosti 

kuželoseček k určení analytického vyjádření 

- řeší analyticky úlohu na vzájemnou polohu 

přímky a kuželosečky 

Kuželosečky 

 

- používá základy maticového počtu 

- provádí operace s maticemi a determinanty 

- používá při řešení Gaussovu eliminační 

metodu 

- dokáže řešit soustavy Cramerovým 

pravidlem 

Lineární algebra 

 

- formuluje pojem posloupnost 

- používá různé druhy zápisu posloupnosti 
Posloupnosti a řady 
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- aplikuje vzorce při řešení slovních úloh 

- vysvětlí pojem nekonečná řada a její součet 

- aplikuje základní vzorce v praktických 

úlohách finanční matematiky 

 

- upravuje výrazy s faktoriálem 

- aplikuje vzorce při řešení slovních úloh 

- určuje hledané členy binomického rozvoje 

Kombinatorika 

 

- využívá kombinatorické postupy při řešení 

pravděpodobnosti 
Pravděpodobnost  

 

- určuje základní charakteristiky prvotní 

tabulky prvků 

- rozlišuje kvalitativní a kvantitativní znaky 

- zpracovává závěry z jednotlivých grafů 

Statistika 

 

- vysvětlí pojem limita funkce 

- aplikuje věty o limitách funkcí při řešení 

konkrétních úloh 

- používá derivace při určování monotónnosti 

a extrémů funkce 

- určuje graficky i početně tečny a normály 

funkce 

Základy diferenciálního počtu 

 

- vysvětlí pojem primitivní funkce 

- zná základní vzorce pro výpočet neurčitého 

integrálu 

- používá metody výpočtu neurčitého 

integrálu 

- aplikuje určitý integrál v geometrii 

Základy integrálního počtu 
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Rozpis učiva 

Předmět :  MATEMATIKA 

Ročník:  1.-4. 

Obor:  78-42-M/01 Technické lyceum 

Počet hodin: 1.ročník 4týdně, 2.ročník  4týdně, 3.ročník 4týdně, 4.ročník 5týdně  

Zpracoval: Mgr Markéta Štěpková, Mgr. Jiří Formánek 

Učebnice: Matematika pro SOŠ a studijní obory SOU , ucelená řada, Prometheus; 

Matematika pro gymnázia, ucelená řada, Prometheus;  

Janeček, F.: Matematika, Sbírka úloh pro střední školy, Prometheus; 

MFCH tabulky a vzorce, Prometheus 

Petáková J.:Mat.-Příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké 

školy  1998, ISBN 80-7196-099-3;  

Čermák,P.: Odmaturuj z matematiky, Didaktis 2002, ISBN 80-86285-38-3 

Hudcová M.: Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, Prometheus 2002 
 

1.r. 
Tematický celek Počty 

hodin 

Období 

1. Číselné obory- N,Z,Q, R,C 

Početní operace v jednotlivých oborech ( u C informativně). 
9  září 

2. Algebraické výrazy 

Pojem algebraický výraz (hodnota, nulový bod). 

Mnohočleny.Lomené výrazy. 

Základní početní operace. 

20  září,  

říjen 

 

3. Mocniny a odmocniny 

Početní operace 
15  listopad 

4. Základy matematické logiky 

Kvantifikátory. 

Výroky, složené výroky, pravdivostní tabulky. 

Množiny, intervaly. 

7  listopad 

5. Lineární funkce, rovnice a nerovnice 

Definice, vlastnosti, graf. Funkce s absolutní hodnotou. 

Ekvivalentní úpravy rovnic a nerovnic. 

Řešení soustav rovnic a nerovnic. 

Lineární rovnice s parametrem. 

24  prosinec, 

leden 

6. Kvadratická funkce, rovnice a nerovnice 

Definice, vlastnosti, graf. Funkce s absolutní hodnotou. 

Grafické i početní řešení. 

25 únor, 

březen 

7. Lineární lomená funkce 

Definiční obor, obor hodnot, graf 
3  duben 

 

8. Základy planimetrie 

Základní konstrukce. 

Trojúhelníky a jejich vlastnosti. 

Shodná a podobná zobrazení. 

23 květen, 

červen 

 

9. Kontrolní práce a jejich rozbor 8  

2.r. Tematický celek Počty Období 
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hodin 

1. Opakování učiva 1. ročníku 10  září 

2. Elementární funkce 

Definiční obor, obor hodnot, vlastnosti. Inverzní funkce. 

Mocninné funkce. 

15  říjen 

 

3. Logaritmy 

Logaritmování, počítání s logaritmy. 

Exponenciální a logaritmické rovnice a nerovnice. 

15  listopad 

 

4. Goniometrie a trigonometrie 

Orientovaný úhel, míra. 

Goniometrické funkce (pravoúhlý trojúhelník a 

jednotková kružnice, grafy) 

Vztahy mezi goniometrickými funkcemi. 

Goniometrické rovnice a nerovnice. 

Řešení obecného trojúhelníka, sinová a kosinová věta. 

30  prosinec,  

leden 

 

5. Komplexní čísla 

Algebraický tvar komplexního čísla, základní operace. 

Goniometrický tvar, Moivreova věta, Gaussova rovina. 

Rovnice v oboru C. 

20  únor,březen 

 

6. Stereometrie 

Hranatá tělesa. 

Rotační tělesa. 

Koule a její části 

Objemy a povrchy těles. 

12  duben 

 

7. Analytická geometrie v E2 

Vektor, operace s vektory, lineární závislost. 

Parametrický, obecný a směrnicový tvar rovnice přímky. 

Vzájemná poloha dvou přímek v rovině. 

22  květen, 

červen 

 

8. Kontrolní práce a jejich rozbor 8  

3.r Tematický celek Počty 

hodin 

Období 

1. Opakování učiva 2.roč. 2  

2. Analytická geometrie v E3 

Rovnice přímky. 

Rovnice roviny. 

Vzájemná poloha dvou přímek, přímky a roviny, dvou rovin. 

14  září 

 

3. Kuželosečky 

Kružnice. 

Elipsa. 

Hyperbola. 

Parabola 

Vzájemná poloha přímky a kuželosečky. 

18 říjen, 

listopad 

 

4. Lineární algebra 

Vektorový prostor a jeho dimenze. 

Matice, operace s maticemi. 

Determinant. 

Řešení soustav lineárních rovnic. 

Frobeniova věta 

20  prosinec, 

leden 

 

5. Kombinatorika 15  únor 
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Operace faktoriál, kombinační číslo, základní operace. 

Variace. 

Permutace. 

Kombinace. 

Binomická věta. 

6. Pravděpodobnost  

Náhodný pokus, jev jistý, možný a nemožný. 

Sčítání pravděpodobností. 

Násobení pravděpodobností. 

Binomické rozdělení. 

15  březen 

 

 

7. Statistika 

Soubor, statistická jednotka, znak. 

Charakteristiky polohy. 

Charakteristiky variability. 

Diagramy. 

10  duben 

 

8. Posloupnosti a řady 

Posloupnost jako funkce v N. 

Aritmetická posloupnost. 

Geometrická posloupnost 

Nekonečná geometrická řada. 

Finanční matematika. 

30  květen, červen 

9. Kontrolní práce a jejich rozbor 8  

4.r. Tematický celek Počty 

hodin 

Období 

1 Opakování učiva 3.roč. 15 Září 

2. Základy diferenciálního počtu 

Spojitost a limita funkce. 

Derivace funkce v bodě. 

Derivace součtu, rozdílu, součinu a podílu 

Derivace složené funkce. 

Lokální extrémy. 

Průběh funkce. 

Užití derivace ve fyzice 

35  říjen 

listopad 

 

3. Základy integrálního počtu 

Primitivní funkce, neurčitý integrál 

Určitý integrál 

Výpočet obsahu, objemu, délky křivky 

20  prosinec 

leden 

 

4. Opakování učiva k maturitní zkoušce 69  únor-duben 

 Kontrolní práce a jejich rozbor 6  
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Učební osnova předmětu 

FYZIKA 

 

Kód a název oboru vzdělání:   78-42-M/01 Technické lyceum 

Název ŠVP:     Technické lyceum 

Délka a forma studia:   4 roky, denní studium 

Datum platnosti:    od 1.9.2009 

 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl předmětu 

Vyučovací předmět fyzika je všeobecně vzdělávacím předmětem, má ale také funkci 

průpravnou pro odbornou složku vzdělávání. Navazuje na poznatky získané v základním 

vzdělávání  a  dále je  rozvíjí.  Vyučování  probíhá  ve vazbě  na  matematiku, chemii, biologii  

a zeměpis. Fyzikální vzdělání  by mělo poskytnout žákům  přehled o struktuře a stavbě hmoty  

a základních fyzikálních zákonech,  přispět k pochopení přírodních jevů a zákonitostí 

probíhajících v neživé přírodě, k pochopení principu technických zařízení a přístrojů 

používaných v profesním, ale i v osobním životě. Cílem předmětu je vybavit studenta 

takovými znalostmi a dovednostmi, aby  si je  byl  schopen  v přiměřené  míře  sám doplňovat  

a uměl na jejich podkladě správně konat a rozhodovat. Fyzika rozvíjí intelektové schopnosti, 

logické myšlení, numerické dovednosti a abstrakci. Žák by se měl naučit zpracovávat a 

vyhodnocovat získané informace o okolním světě z různých zdrojů, získávat informace 

z tabulek, grafů a diagramů a využívat tyto nástroje pro prezentaci své práce, používat při 

práci kalkulačku, výpočetní techniku a odbornou literaturu, získávat informace z internetu a 

vytvářet prezentace na určité téma, provádět odhad a kontrolu správnosti výsledků fyzikálních 

úloh. 

 

Charakteristika učiva 

Výuka ve fyzice směřuje k tomu, aby žák pochopil a osvojil si fyzikální pojmy, zákony, 

teorie, význam fyzikálních poznatků pro praxi, uměl provést a vyhodnotit měření a porovnal 

jej s teorii, řešil přiměřeně obtížné fyzikální úlohy.  

Obsah předmětu je rozdělen do devíti okruhů.  

První okruh úvod objasňuje obsah a význam fyziky, soustavu jednotek SI a obsahuje základy 

měření. Druhý okruh mechanika se zabývá pohyby těles, základními zákony mechaniky a 

mechanikou tekutin. Třetí okruh molekulová fyzika a termika se zabývá základními poznatky 

termiky, částicovou stavbou látek, vlastnostmi pevných látek a tekutin, skupenstvím látek a 

ději v plynech. Čtvrtý okruh mechanické kmitání a vlnění se zabývá mechanickými kmity, 

vlněním a zvukem. Pátý okruh elektřina a magnetismus se zabývá elektrickým nábojem a 

proudem, magnetickým polem, stejnosměrným a střídavým proudem, elektromagnetickým 

vlněním. Šestý okruh optika se zabývá světlem, elektromagnetickým zářením a zobrazováním 

zrcadlem a čočkou. Sedmý okruh speciální teorie relativity popisuje základní relativistické 

pojmy. Osmý okruh fyzika mikrosvěta se zabývá stavbou částic, kvantovou fyzikou a 

jadernou energií. Devátý okruh astrofyzika se zabývá Sluncem, vývojem a výzkumem 

vesmíru. V závěru je stručné seznámení se současnými fyzikálními poznatky. 

Výuka předmětu fyzika vyžaduje vědomosti a dovednosti získané především v předmětu 

matematika. 
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Metody a formy výuky 

Učitel volí různé vyučovací metody podle typu probírané látky. Vzhledem k náročnosti 

předmětu je nezastupitelný slovní výklad, při němž používá učitel názorné pomůcky, předvádí 

jednoduché pokusy, využívá výukové programy, případně názorné prezentace, využívá 

prostředků ICT. Nedílnou složkou je procvičování vědomostí na konkrétních příkladech. Do 

výuky je zařazována metoda problémového vyučování, učitel formuluje problém a žáci sami 

na základě svých vědomostí hledají způsoby řešení. Při samostatných referátech se žáci učí 

prezentovat výsledky svojí práce a při následné diskuzi odpovídat na otázky a obhajovat svoje 

myšlenky před kolektivem spolužáků. Do výuky jsou zařazeny exkurze : návštěva planetária 

s vhodným programem doplňujícím kapitolu Astrofyzika; návštěva JETE jako doplněk 

kapitoly Fyzika mikrosvěta.  

 

Způsob hodnocení žáků 

Hodnocení žáků vychází z platného Klasifikačního řádu školy a je v souladu se školním 

řádem a je založeno na těchto základech : 

- známky z písemných prací (příkladů a testů) týkajících se malého úseku učiva  

- známky z písemných prací (příkladů a testů) souhrnných (tj. z celého tématického celku) 

- známky z ústního zkoušení 

- dále se hodnotí : schopnost řešit problémové úlohy, aktivita v hodinách, tvorba a prezentace 

referátů, příp. protokoly z laboratorního měření. 

Žáci by měli být hodnoceni objektivně tak, aby hodnocení mělo motivační charakter.  

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí 

Kompetence k učení - učitel zadává žákům ke zpracování taková témata, která popularizují 

fyziku. Učitel rozvíjí kritičnost žáků k vyhledávaným fyzikálním informacím (zvláště k 

informacím z internetu) tím, že je vede k nutnosti vyhledávat informace z různých zdrojů, 

porovnávat jejich obsah a konfrontovat s fyzikálními zákony a zákonitostmi, které žák zatím 

poznal. Učitel vyžadováním rozboru fyzikálních vztahů a grafických závislostí posiluje u žáka 

vědomí, že matematický aparát je efektivní nástroj pro popis a objasňování souvislostí 

přírodních jevů. Učitel vyžaduje od žáků znalost odborné terminologie.  

Kompetence k řešení problémů - učitel diskutuje se žáky řešení fyzikálních úloh, zda zadaný 

úkol má pouze jeden postup vedoucí k řešení. Učitel vyžaduje při řešení všech fyzikálních 

problémů přesný postup. Učitel analyzuje se žáky jejich chybná řešení, rozvíjí metodiku 

správného postupu.  

Kompetence komunikativní - učitel žákům poskytuje příležitost k obhajobě svého vlastního 

názoru a postupu. Při ústním i písemném projevu žáka dbá učitel na jeho jasné a odborně 

přesné formulace s použitím odborné terminologie. Žáci se učí  jednat samostatně a 

odpovědně, učí se respektovat práva a osobnost jiných lidí. 

Kompetence sociální a personální - učitel zadává žákům k vypracování takové praktické 

úlohy, které vyžadují týmovou spolupráci, posiluje tak pocit zodpovědnosti za výsledek 

skupinové práce. 

Kompetence občanská - učitel seznamuje žáky s pravidly bezpečnosti práce s elektrickým 

zařízením a poskytnutím první pomoci při úrazu elektrickým proudem, seznamuje žáky s 

riziky spojenými s prací s radioaktivním materiálem a jak se chovat v případě radioaktivního 

zamoření. Učitel vede žáky k respektování autorských práv a legislativy při práci s 

informacemi tím, že důsledně vyžaduje uvádění zdrojů, z nichž žák čerpá informace, vyžaduje 

dodržování termínů splnění stanovených úkolů.  
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Kompetence pracovní - žáci manipulují se svěřenými pomůckami a přístroji tak, aby nedošlo 

k jejich poškození či zničení. 

 

Začlenění průřezových témat 

Občan v demokratické společnosti - žáci jsou vedeni k aktivitě, k diskuzím nad konkrétními 

úlohami, učí se obhajovat svůj názor a respektovat výsledky práce jiných, učí se hodnotit 

práci spolužáků. Při vytváření referátu se žák učí orientovat v masových médiích, vybírat 

z jejich nabídky, samostatně vyhledávat potřebné informace a data, kriticky posuzovat jejich 

věrohodnost a tím posilovat svoji mediální gramotnost 

Člověk a životní prostředí – učitel vede studenty k vědomí odpovědnosti za udržení kvality 

životního prostředí a jeho jednotlivých složek. Žáci se seznamují s klady a zápory využívání 

jednotlivých energetických zdrojů, se škodlivostí hluku, jsou vedeni k hygieně osvětlení a 

ochraně před škodlivým zářením. 

Člověk a svět práce - žáci jsou při laboratorních měřeních vedeni k důslednosti, pečlivosti a 

vytrvalosti,  k vzájemné spolupráci a pomoci tak, aby se v budoucnu dokázali uplatnit na trhu 

práce i v životě. 

Informační a komunikační technologie – učitel i žáci využívají při výuce i při domácí přípravě 

moderní informační a komunikační technologie (digitální zpracovávání, přenos a uchování 

informací). Žák využívá internet k získávání informací o příslušné oblasti, k procvičování, 

testování, pro zpracování vlastní prezentace. 
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Rozpis výsledků vzdělávání 

Výsledky vzdělávání 

 

Učivo 

 Žák: 

   rozliší fyzikální pojmy – fyzikální děje, 

veličiny a jednotky, správně je používá 

  vyjmenuje základní fyzikální veličiny 

soustavy SI a jejich jednotky, rozlišuje 

skalární a vektorové fyzikální veličiny 

  užije normalizované předpony pro násobky 

a díly jednotek fyzikálních veličin, převádí 

násobky a díly jednotek 

 

Úvod 

 obsah a význam fyziky 

 fyzikální veličiny a jejich jednotky 

 soustava SI 

- rozliší pohyby podle trajektorie a změny 

rychlosti; 

- řeší úlohy o pohybech s využitím vztahů 

mezi kinematickými veličinami; 

- použije Newtonovy pohybové zákony 

v jednoduchých úlohách o pohybech; 

- určí síly, které v přírodě a v technických 

zařízeních působí na tělesa; 

- popíše základní druhy pohybu 

v gravitačním poli; 

- vypočítá mechanickou práci a energii při 

pohybu tělesa působením stálé síly; 

- určí výkon a účinnost při konání práce; 

- analyzuje jednoduché děje s využitím 

zákona zachování mechanické energie; 

- určí výslednici sil působících na těleso 

a jejich momenty; 

- určí těžiště tělesa jednoduchého tvaru; 

- aplikuje Pascalův a Archimédův zákon při 

řešení úloh na tlakové síly v tekutinách; 

- vysvětlí změny tlaku v proudící tekutině; 

Mechanika 

- pohyby přímočaré, pohyb rovnoměrný po 

kružnici, skládání pohybů 

- vztažná soustava, Newtonovy pohybové 

zákony, síly v přírodě 

- mechanická práce a energie 

- gravitační pole, Newtonův gravitační 

zákon, gravitační a tíhová síla, pohyby 

v gravitačním poli, sluneční soustava 

- mechanika tuhého tělesa 

- mechanika tekutin 

 

- uvede příklady potvrzující kinetickou teorii 

látek; 

- změří teplotu v Celsiově teplotní stupnici 

a vyjádří ji jako termodynamickou teplotu; 

- vysvětlí význam teplotní roztažnosti látek 

v přírodě a v technické praxi a řeší úlohy na 

teplotní délkovou roztažnost těles; 

- popíše vlastnosti látek z hlediska jejich 

částicové stavby; 

- vysvětlí pojem vnitřní energie soustavy 

(tělesa) a způsoby její změny; 

- řeší jednoduché případy tepelné výměny 

pomocí kalorimetrické rovnice; 

- řeší úlohy na děje v plynech s použitím 

stavové rovnice pro ideální plyn; 

Molekulová fyzika a termika 

- základní poznatky termiky 

- teplo a práce, přeměny vnitřní energie 

tělesa, tepelná kapacita, měření tepla 

- částicová stavba látek, vlastnosti látek 

z hlediska molekulové fyziky 

- stavové změny ideálního plynu, práce 

plynu, tepelné motory 

- struktura pevných látek, deformace 

pevných látek, kapilární jevy 

- přeměny skupenství látek, skupenské teplo, 

vlhkost vzduchu 

- popíše 
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- vysvětlí mechanické vlastností těles 

z hlediska struktury pevných látek; 

- popíše příklady deformací pevných těles 

jednoduchého tvaru a řeší úlohy na Hookův 

zákon; 

- popíše přeměny skupenství látek a jejich 

význam v přírodě a v technické praxi; 

- popíše vlastní kmitání mechanického 

oscilátoru a určí příčinu kmitání; 

- popíše nucené kmitání mechanického 

oscilátoru a určí podmínky rezonance; 

- rozliší základní druhy mechanického vlnění 

a popíše jejich šíření v látkovém prostředí; 

- charakterizuje základní vlastnosti 

zvukového vlnění a zná jejich význam pro 

vnímání zvuku; 

- chápe negativní vliv hluku a zná způsoby 

ochrany sluchu; 

Mechanické kmitání a vlnění 

- mechanické kmitání 

- druhy mechanického vlnění, šíření vlnění 

v prostoru, odraz vlnění 

- vlastnosti zvukového vlnění, šíření zvuku 

v látkovém prostředí, ultrazvuk 

 

- určí elektrickou sílu v poli bodového 

elektrického náboje; 

- popíše elektrické pole z hlediska jeho 

působení na bodový elektrický náboj; 

- vysvětlí princip a funkci kondenzátoru; 

- popíše vznik elektrického proudu v látkách; 

- řeší úlohy s elektrickými obvody 

s použitím Ohmova zákona; 

- sestaví podle schématu elektrický obvod 

a změří elektrické napětí a proud; 

- řeší úlohy užitím vztahu 

S

l
R    ; 

- řeší úlohy na práci a výkon elektrického 

proudu; 

- vysvětlí elektrickou vodivost polovodičů, 

kapalin a plynů; 

- popíše princip a použití polovodičových 

součástek s přechodem PN; 

- vysvětlí princip chemických zdrojů napětí; 

- zná typy výbojů v plynech a jejich využití; 

- určí magnetickou sílu v magnetickém poli 

vodiče s proudem a popíše magnetické pole 

indukčními čarami; 

- vysvětlí jev elektromagnetické indukce 

a jeho význam v technice; 

- popíše princip generování střídavých 

proudů a jejich využití v energetice; 

- charakterizuje základní vlastnosti obvodů 

střídavého proudu; 

- vysvětlí princip transformátoru 

Elektřina a magnetismus 

- elektrický náboj tělesa, elektrická síla, 

elektrické pole, tělesa v elektrickém poli, 

kapacita vodiče 

- elektrický proud v kovech, zákony 

elektrického proudu, elektrické obvody, 

elektrický proud v polovodičích, 

kapalinách a v plynech 

- magnetické pole, magnetické pole 

elektrického proudu, magnetická síla, 

magnetické vlastnosti látek, 

elektromagnetická indukce, indukčnost 

- vznik střídavého proudu, obvody 

střídavého proudu, střídavý proud 

v energetice, trojfázová soustava střídavého 

proudu, transformátor 

- elektromagnetické kmitání, 

elektromagnetický oscilátor, vlastní 

a nucené elektromagnetické kmitání, 

rezonance 

- vznik a vlastnosti elektromagnetického 

vlnění, přenos informací elektromagnetickým 

vlněním 
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a usměrňovače střídavého proudu; 

- vysvětlí vznik elektromagnetického kmitání 

v oscilačním obvodu; 

- popíše využití elektromagnetického vlnění 

ve sdělovacích soustavách; 

- charakterizuje světlo jeho vlnovou délkou 

a rychlostí v různých prostředích; 

- řeší úlohy na odraz a lom světla; 

- vysvětlí podstatu jevů interference, ohyb 

a polarizace světla; 

- popíše význam různých druhů 

elektromagnetického záření z hlediska 

působení na člověka a využití v praxi; 

- řeší úlohy na zobrazení zrcadly a čočkami; 

- popíše oko jako optický přístroj; 

- vysvětlí principy základních typů optických 

přístrojů; 

Optika 

- světlo a jeho šíření 

- elektromagnetické záření, spektrum 

elektromagnetického záření, rentgenové 

záření, vlnové vlastnosti světla 

- zobrazování zrcadlem a čočkou 

- popíše důsledky plynoucí z principů 

speciální teorie relativity pro chápání 

prostoru a času; 

- zná souvislost energie a hmotnosti objektů 

pohybujících se velkou rychlostí; 

Speciální teorie relativity 

- principy speciální teorie relativity 

- základy relativistické dynamiky 

- objasní podstatu fotoelektrického jevu 

a jeho praktické využití; 

- chápe základní myšlenku kvantové fyziky, 

tzn. vlnové a částicové vlastnosti objektů 

mikrosvěta; 

- charakterizuje základní modely atomu; 

- popíše strukturu elektronového obalu 

atomu z hlediska energie elektronu; 

- popíše stavbu atomového jádra 

a charakterizuje základní nukleony; 

- vysvětlí podstatu radioaktivity a jaderného 

záření a popíše způsoby ochrany před tímto 

zářením; 

- popíše štěpnou reakci jader uranu a její 

praktické využití v energetice; 

- posoudí výhody a nevýhody způsobů, jimiž 

se získává elektrická energie; 

Fyzika mikrosvěta 

- základní pojmy kvantové fyziky 

- model atomu, spektrum atomu vodíku, 

laser 

- nukleony, radioaktivita, jaderné záření, 

elementární a základní částice 

- zdroje jaderné energie, jaderný reaktor, 

bezpečnostní a ekologická hlediska jaderné 

energetiky 

- charakterizuje Slunce jako hvězdu a popíše 

sluneční soustavu; 

- popíše vývoj hvězd a jejich uspořádání do 

galaxií; 

- zná současné názory na vznik a vývoj 

vesmíru; 

- vysvětlí nejdůležitější způsoby, jimiž 

astrofyzika zkoumá vesmír. 

Astrofyzika 

- Slunce a hvězdy 

- galaxie a vývoj vesmíru 

- výzkum vesmíru 
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Rozpis učiva 

Předmět :  FYZIKA 

Ročník:  1.-4. 

Obor:  78-42-M/001 Technické lyceum 

Počet hodin: 1. ročník 3 týdně, 2. ročník 3 týdně, 3. ročník 2 týdně, 4. ročník 2 týdně  

Zpracoval:  Mgr. Hana Soukupová, Mgr. Roman Bernát 

Učebnice: Svoboda a kol.: Přehled středoškolské fyziky.ISBN 80-7196-116-7 

kol. : Fyzika pro gymnázia, ucelená řada (Mechanika, Molekulová fyzika 

a termodynamika, Mechanické kmitání a vlnění, Optika, Elektřina a 

magnetismus, Speciální teorie relativity, Fyzika mikrosvěta, Astrofyzika) 

kol. : Matematické, fyzikální a chemické tabulky.ISBN 80-7196-264-3 

1.r. Tematický celek 

Počty 

hodin 

Období 

1. Úvod 9  

 

Historie, význam a dělení fyziky, hmota a formy její existence 

 

září 

 

Předmět a metody fyziky, fyzikální veličiny 

 

 

 

Mezinárodní měrová soustava SI 

 

 

 

Operace s vektory, součet a rozdíl vektorů, součin a podíl 

vektoru a skaláru 

 

 

 

Operace s vektory, skalární součin dvou vektorů, vektorový 

součin vektorů 

 

 

 

Základy fyzikálních měření 

 

 

 

Laboratorní měření a zpracování údajů 

 

 

 

Cvičení, převody jednotek 

 

 

 

Opakování 

 

 

2.  Mechanika - Kinematika 12  

 

Kinematika hmotného bodu 

 

říjen 

 

Průměrná rychlost 

 

 

 

Rovnoměrný přímočarý pohyb 

 

 

 

Cvičení 

 

 

 

Zrychlení 

 

 

 

Dráha pohybu rovnoměrně zrychleného a zpomaleného 

 

 

 

Cvičení 

 

 

 

Volný pád 

 

 

 

Cvičení 

 

 

 

Rovnoměrný pohyb po kružnici 

 

 

 

Cvičení 

 

 

 

Opakování 

 

 

   Dynamika 11  

 

Dynamika, síla, skládání a rozklad sil 

 

listopad 

 

Newtonovy pohybové zákony 

 

 

 

Cvičení 

 

 

 

Hybnost hmotného bodu 

 

 

 

Cvičení 
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Dostředivá a odstředivá setrvačná síla 

 

 

 

Třecí síla 

 

 

 

Cvičení 

 

 

 

Příprava laboratorního měření 

 

 

 

Laboratorní měření, určení součinitele smykového tření 

 

 

 

Opakování 

 

 

  Práce a energie 5  

 

Mechanická práce 

 

 

 

Mechanická energie 

 

 

 

Cvičení 

 

 

 

Výkon a účinnost, cvičení 

 

 

 

Opakování 

 

 

   Gravitační pole 9  

 

Gravitační pole, Newtonův gravitační zákon 

 

prosinec 

 

Intenzita gravitačního pole, gravitační a tíhové zrychlení, 

tíhová síla a tíha tělesa 

 

 

 

Pohyby těles v homogenním tíhovém poli, svislý vrh vzhůru 

 

 

 

Vodorovný a šikmý vrh vzhůru 

 

 

 

Cvičení 

 

 

 

Pohyby těles v radiálním poli Země 

 

 

 

Pohyby těles v gravitačním poli Slunce, Keplerovy zákony 

 

 

 

Žákovské prezentace, (planety, hvězdy, černé díry, životopisy 

fyziků 

 

 

 

Opakování 

 

 

  Mechanika tuhého tělesa 11  

 

Mechanika tuhého tělesa, moment síly vzhledem k ose otáčení 

 

leden 

 

Páka, kladka, kolo na hřídeli 

 

 

 

Nakloněná rovina, klín, šroub 

 

 

 

Cvičení 

 

 

 

Dvojice sil 

 

 

 

Těžiště tuhého tělesa 

 

 

 

Cvičení 

 

 

 

Rovnovážná poloha tuhého tělesa, stabilita těles 

 

 

 

Kinetická energie tuhého tělesa, moment setrvačnosti 

 

 

 

Cvičení 

 

 

 

Opakování 

 

 

   Mechanika tekutin 11  

 

Mechanika tekutin, vlastnosti kapalin a plynů, tlak kapalinách 

a plynech 

 

únor 

 

Pascalův zákon, přenois tlaku v hydraulických zařízeních 

 

 

 

Cvičení 

 

 

 

Atmosférický tlak 

 

 

 

Vztlaková síla v kapalinách a plynech, Archimédův zákon 

 

 

 

Cvičení 

 

 

 

Cvičení 
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Proudění kapalin a plynů, rovnice kontinuity, Bernoulliho 

rovnice 

 

 

 

Cvičení 

 

 

 

Obtékání těles reálnou tekutinou, odpor prostředí 

 

 

 

Žákovské prezentace, (Energie proudící tekutiny, vodní a 

větrné turbíny, životopisy fyziků, …) 

 

 

 3.  Molekulová fyzika a termika 31  

 

Základní poznatky molekulové fyziky a termodynamiky, 

kinetická teorie 

 

březen 

 

Vzájemné působení částic, potenciální energie částic 

 

 

 

Modely struktur látek různého skupenství 

 

 

 

Rovnovážný stav soustavy 

 

 

 

Teplota a její měření 

 

 

 

Termodynamická teplota 

 

 

 

Vnitřní energie tělesa 

 

 

 

Cvičení, změny vnitřní energie při konání práce 

 

duben 

 

Měrná tepelná kapacita, tepelná kapacita a teplo 

 

 

 

Cvičení, teplo, teplota 

 

 

 

Kalorimetrická rovnice 

 

 

 

Cvičení 

 

 

 

První termodynamický zákon, přenos vnitřní energie 

 

 

 

Cvičení 

 

 

 

Opakování 

 

 

 

Ideální plyn, rozdělení molekul plynu podle rychlostí 

 

 

 

Střední kvadratická rychlost, teplota plynu z hlediska 

molekulové fyziky 

 

květen 

 

Relativní atomová a molekulová hmotnost, látkové množství, 

molární veličiny 

 

 

 

Tlak plynu z hlediska molekulové fyziky 

 

 

 

Cvičení 

 

 

 

Cvičení 

 

 

 

Cvičení 

 

 

 

Stavová rovnice pro ideální plyn 

 

 

 

Cvičení 

 

 

 

Izotermický, izochorický a izobarický děj s ideálním plynem 

 

červen 

 

Cvičení 

 

 

 

Stavové změny ideálního plynu z energetického hlediska 

 

 

 

Adiabatický děj s ideálním plynem, plyn při nízkém a 

vysokém tlaku 

 

 

 

Cvičení 

 

 

 

Opakování 

 

 

 

Souhrnné opakování 
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2.r. 
Tematický celek Počty 

hodin 

Období 

  1. Molekulová fyzika a termodynamika  

Struktura a vlastnosti pevných látek 

Struktura a vlastnosti kapalin 

Struktura a vlastnosti plynů 

Děje v plynech 

Práce plynu 

Tepelné stroje 

Změny skupenství, fázový diagram 

27 

6 

3 

5 

5 

3 

2 

3 

 

září 

 

říjen 

 

listopad 

 

  2. Mechanické kmitání a vlnění  

Mechanické kmitání 

Mechanické vlnění 

Akustika 

35 

10 

15 

10 

 

prosinec 

leden 

únor 

  3. Elektřina  

Elektrický náboj, Coulombův zákon 

Elektrické pole, kapacita, kondenzátory 

Elektrický proud v kovech, odpor 

Elektrické obvody a jejich řešení 

Elektrický proud v kapalinách, zdroje napětí 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu 

Elektrický proud v polovodičích 

40 

4 

8 

6 

9 

4 

4 

5 

 

březen 

duben 

květen 

červen 

 

3.r. 
Tematický celek Počty 

hodin 

Období 

  1.. Magnetismus  

Stacionární magnetické pole-magnetická síla, magn.vlastnosti 

látek 

Nestacionární magnetické pole-elektromagnetická indukce, 

indukčnost 

Střídavý proud, obvody střídavého proudu 

Elektromagnetické kmitání a vlnění 

30 

10 

 

5 

 

10 

5 

 

září 

 

říjen 

 

listopad 

prosinec 

  2. Optika 

Elektromagnetické záření, rentgenové záření 

Vlastnosti a šíření světla 

Paprsková optika-zobrazování zrcadly, čočkami, oko, optické 

přístroje 

Vlnová optika-interference, ohyb, polarizace 

Fotometrie-svítivost, osvětlení, světelný tok 

Kvantová optika-fotoelektrický jev 

30 

2 

6 

10 

 

5 

2 

5 

 

leden 

únor 

březen 

 

duben 

 

květen 

4.r. 
Tematický celek Počty 

hodin 

Období 

  1. Speciální teorie relativity  

Vznik, pojmy 

Einsteinovy postuláty 

Důsledky STR 

12 

2 

1 

5 

 

září 
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Relativistická dynamika 4 říjen 

  2. Atomová a jaderná fyzika  

Stavba atomu, modely atomu 

Fyzika elektronového obalu, lasery 

Jaderná fyzika-vlastnosti jádra, radioaktivita, jaderné reakce, 

jaderná energetika 

Fyzika částic, experimentální metody jaderné fyziky 

25 

5 

5 

10 

 

5 

 

listopad 

 

leden 

 

únor 

  3. Astrofyzika  

Vznik a zánik vesmíru 

Sluneční soustava 

Vlastnosti hvězd 

Struktura vesmíru,výzkum vesmíru 

15 

2 

5 

3 

5 

 

březen 

 

duben 
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Učební osnova předmětu 

CHEMIE 

 

Kód a název oboru vzdělání:   78-42-M/01 Technické lyceum 

Název ŠVP:     Technické lyceum  

Délka a forma studia:   4 roky, denní studium 

 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl předmětu 

Předmět rozvíjí a prohlubuje abstraktní, analytické i logické myšlení. Učí studenty dokazovat 

hypotézy, obhajovat vlastní teorie, stručně a věcně argumentovat a odhalovat nesprávné 

závěry. Chemie umožňuje studentům pochopit a poznat vztahy, vytvářet strategii řešení úloh a 

problémů. Výuka chemie přispívá k hlubšímu a komplexnějšímu 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 vzdělání nemůže být nahrazeno 

pouhou znalostí vybraných pojmů, faktů a procesů. 

Cílem je především naučit žáky využívat poznatků v profesním i občanském životě, klást si 

otázky o okolním světě a vyhledávat k nim relevantní, na důkazech založené odpovědi. 

 

Metody a formy výuky 

Při výkladu a objasňování učiva používá učitel učebnice, dále např. modely, transparenty, 

výukové programy, podle možností i prostředky IKT. Důležité je procvičování učiva, 

prohlubování témat v mezích možností, časté opakování. Zařazovat úlohy vztahující se k 

odborným předmětům a praxi, rovněž provádění praktických činností. 

 

Způsob hodnocení žáků 

Hodnocení žáků vychází z klasifikačního řádu školy a musí mít motivační charakter. Základ 

tvoří písemné práce, při kterých žáci prokazují, zda zvládli dané téma a naučili se správným 

logickým postupům. Další složkou testování je zkoušení ústní. Doplňujícím prvkem je 

hodnocení samostatné práce, praktické činnosti, aktivního přístupu ve výuce a účast 

v chemických soutěžích. 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí 

 

 Pozorovat a zkoumat přírodu, provádět experimenty a měření, zpracovávat a vyhodnocovat 

získané údaje. Porozumět základním ekologickým souvislostem a postavení člověka v přírodě 

a zdůvodnit nezbytnost udržitelného rozvoje. Posoudit chemické látky z hlediska 

nebezpečnosti a vlivu na živé organismy.  

 

 

  



 

 

143 

 

SPŠ strojní a stavební, Tábor: Technické lyceum 

Učební osnovy – Biologie a geologie 

 

Začlenění průřezových témat 

Člověk a svět práce-žáci se učí plánovat způsob řešení problémů, využívat vlastní úsudek a 

zkušeností, dodržovat pravidla 

Informační a komunikační technologie – chemické vzdělávání umožňuje získávat informace 

z různých zdrojů a využívá výpočetní techniku pro prezentaci výsledků 

Občan v demokratické společnosti – žáci jsou vedeni k aktivitě, angažovanosti a k diskusím 

nad konkrétními úlohami z praxe, práce ve skupinách a chemické soutěže umožňují vytváření 

sociálních vztahů, podporují kreativitu a komunikaci 

 

 

Rozpis výsledků vzdělávání 

Výsledky vzdělávání 

 

Učivo 

 Žák: 

- rozlišuje pojmy těleso a chemická látka; 

- dokáže porovnat fyzikální a chemické 

vlastnosti různých látek; 

- popíše stavbu atomu, rozlišuje atom, ion, 

izotop, nuklid; 

- vysvětlí vznik chemické vazby 

a charakterizuje typy vazeb; 

- rozlišuje pojmy prvek, sloučenina 

a používá je ve správných souvislostech; 

- zná názvy a značky vybraných chemických 

prvků; 

- dokáže zapsat vzorec a název jednoduché 

sloučeniny, umí využívat oxidační číslo 

atomu prvku při odvozování vzorců 

a názvů sloučenin; 

- vysvětlí obecně platné zákonitosti 

vyplývající z periodické soustavy prvků; 

- charakterizuje obecné vlastnosti nekovů 

a kovů; 

- popíše metody oddělování složek ze směsí 

a uvede příklady využití těchto metod 

v praxi; 

- vyjádří složení roztoků různým způsobem, 

připraví roztok požadovaného složení; 

- vysvětlí podstatu chemických reakcí 

a dokáže popsat faktory, které ovlivňují 

průběh reakce; 

Žák: 

1. Obecná chemie 

- chemické látky a jejich vlastnosti 

- částicové složení látek, atom, molekula 

- chemická vazba 

- chemické prvky, sloučeniny, 

- chemická symbolika, značky a názvy 

prvků, oxidační číslo, vzorce a názvy 

jednoduchých sloučenin 

- periodická soustava prvků 

- směsi homogenní, heterogenní, roztoky 

- látkové množství 

- chemické reakce, chemické rovnice, 

základní typy chemických reakcí 

- jednoduché výpočty v chemii – 

z chemických vzorců, chemických rovnic 

a složení roztoků 
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- zapíše chemickou reakci chemickou 

rovnicí a vyčíslí ji; 

- provádí jednoduché chemické výpočty při 

řešení praktických chemických problémů; 

Žák: 

- vysvětlí vlastnosti anorganických látek; 

- tvoří chemické vzorce a názvy 

anorganických sloučenin; 

- charakterizuje vybrané prvky a 

anorganické sloučeniny a zhodnotí jejich 

využití v odborné praxi a v běžném životě, 

posoudí je z hlediska vlivu na zdraví a 

životní prostředí; 

- uplatňuje poznatky o určitých chemických 

reakcí 

 v chemické analýze; 

2. Anorganická chemie 

- anorganické látky, oxidy, kyseliny, 

hydroxidy, soli 

- základy názvosloví anorganických 

sloučenin 

- vybrané prvky a jejich anorganické 

sloučeniny 

Žák: 

- zhodnotí postavení atomu uhlíku 

v periodické soustavě prvků z hlediska 

počtu a vlastností organických sloučenin; 

- charakterizuje skupiny uhlovodíků a jejich 

deriváty a tvoří jejich chemické vzorce 

a názvy; 

- uvede významné zástupce organických 

sloučenin a zhodnotí jejich využití 

v odborné praxi a v běžném životě, posoudí 

je z hlediska vlivu na zdraví a životní 

prostředí; 

- charakterizuje typy reakcí organických 

sloučenin a dokáže je využít v chemické 

analýze v daném oboru; 

3. Organická chemie 

- vlastnosti atomu uhlíku 

- klasifikace a názvosloví organických 

sloučenin 

- typy reakcí v organické chemii 

- organické sloučeniny v běžném životě 

a v odborné praxi 

Žák: 

- charakterizuje biogenní prvky a jejich 

sloučeniny; 

- uvede složení, výskyt a funkce 

nejdůležitějších přírodních látek; 

- vysvětlí podstatu biochemických dějů; 

- popíše a zhodnotí význam dýchání 

a fotosyntézy. 

4. Biochemie 

- chemické složení živých organismů 

- přírodní látky, bílkoviny, sacharidy, 

lipidy, nukleové kyseliny, biokatalyzátory 

- biochemické děje 
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Rozpis učiva 
 

Předmět :  CHEMIE 

Ročník:  1.-3. 

Obor:  78-42-M/01 Technické lyceum 

Počet hodin: 1.ročník 2týdně, 2.ročník 2týdně, 3.ročník 3týdně  

Zpracoval: Mgr. Renata Tůmová, Ing. Pavel Škrábek 

Učebnice:        Vacík, Barthová, Pacák, Strauch, Svobodová, Zemánek: Přehled 

středoškolské chemie, SPN 
 Flemr, Dušek: Chemie I ( obecná a anorganická) pro gymnázia,SPN 

 Kolář, Kodíček, Pospíšil: Chemie II (organická a biochemie) pro 

gymnázia, SPN 

Mareček, Honza: Chemie sbírka příkladů, Dataprint 2001 

Blažek, Fabini: CHEMIE pro studijní obory SOŠ a SOU nechemického 

zaměření, SPN 

Technologická a strojnická měření, Šulc J., SNTL Praha 1980 

Kontrola a měření, Martinák M., SNTL Praha 

Zkoušky stav. materiálů, ČSN  

 

 

1.r. 
Tematický celek Počty 

hodin 

Období 

1.  Úvod do obecné chemie 

Předmět studia chemie, vývoj, historie. 

Klasifikace látek a metody jejich čištění 

3 září 

2. Částicové složení látek, chemická vazba 

Uspořádání atomu 

Popis vazby: kovalentní, iontové, kovové 

Závislost vlastností chemických látek na typu chemické vazby 

12 září –  

listopad 

3.  Úvod do anorganické chemie 

Popis periodické soustavy prvků 

Popis vztahů a zákonitostí v periodické soustavě prvků 

Způsob použití 

8 listopad – 

prosinec 

4. Anorganické názvosloví 

Principy tvorby názvů a vzorců anorganických sloučenin 

Způsob použití 

8 prosinec – 

únor 

5. Látkové množství, molární hmotnost 

Definice, způsob použití. Způsob použití ve výpočtech 

4 únor –  

březen 

6. Složení roztoků, koncentrace 

Způsoby vyjadřování složení a koncentrace roztoků 

Způsob použití ve výpočtech 

4 březen 

7. Nekovy a polokovy 

Vodík, Uhlík, Křemík, Dusík, Kyslík, Halogeny, Vzácné plyny 

Charakteristika, výroba, příprava, použití 

14 březen –  

květen 
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8. Alkalické kovy, kovy alkalických zemin 

Charakteristika, výroba, příprava, použití 

2 květen 

9. Kovy (všeobecně) 

Charakteristika kovové vazby 

Popis fyzikálně-chemických vlastností 

4 květen 

10. Kovy 

Železo, Měď, Stříbro, Zlato, Zinek, Rtuť, Hliník, Cín, Olovo 

Charakteristika, výroba, příprava, použití 

7 květen –  

červen 

2.r. 
Tematický celek Počty 

hodin 

Období 

1. Chemický děj 

Definice a popis chemické reakce a chemické rovnice 

Klasifikace chemických reakc 

6 září – říjen 

 

2. Kinetika chemických reakcí 

Teorie aktivních srážek a aktivovaného komplexu 

Vliv koncentrace a teploty, katalyzátorů na průběh chemické 

reakce 

2 říjen - 

listopad 

3. Výpočty z chemických reakcí 

Použití chemického děje ve výpočtech 5 listopad - 

prosinec 

4. Kyselost a zásaditost roztoků, pH 

Definice pojmů: kyselina, kyselý roztok, zásada, zásaditý  

roztok 

Definice pH a způsoby měření pH 

4 

 

prosinec - 

leden 

5. Protolytické (acido-bazické) a oxidačně-redukční chemické 

reakce 

Charakteristika a příklady těchto reakcí 

Elektrolýza. Galvanický článek 

6 únor - 

březen 

6. Vylučovací (srážecí) a komplexotvorné chemické reakce 

Charakteristika a příklady těchto reakcí 5 duben - 

květen 

7. Termochemie 

Definice a způsob značení exo- a endo- termických jevů 

Příklady termochemických jevů 

5 květen – 

červen 

 

2.r. Laboratorní cvičení 2 skupiny (16hodin) 
  

1. Úvod, laboratorní řád, bezpečnostní pokyny 
1 září 1.sk 

únor 2.sk 



 

 

147 

 

SPŠ strojní a stavební, Tábor: Technické lyceum 

Učební osnovy – Biologie a geologie 

 

2. Analytické důkazy kationtů a aniontů 

 

 

5 
září - 1.sk 

říjen 

únor - 2.sk 

březen 

3. Stanovení kyselosti a zásaditosti roztoků, určení pH roztoků, 

neutralizace 

 

4 říjen – 1.sk 

listopad 

březen – 

duben 2.sk 

4. Odměrná analýza – neutralizační metoda – stanovení 

koncentrace roztoku octa 

 

2 
listopad 

1.sk 

duben 2.sk 

 

5. Reakce kovů a jejich oxidů, redoxní vlastnosti kovů, důkaz 

halogenidů kovů 

 

2 prosinec 1.sk 

květen 2.sk 

6. Důkazy sacharidů 

 

2 leden 1.sk 

červen 2.sk 

1. Úvod, bezp. a laboratorní řád 1 září 1.sk 

únor 2.sk 

2. Základní analytické práce s mater. 

Zjišťování a odběr vzorku. 

Úpravy vzorku 

Stanovení hmotnosti vzorku 

Stanovení objemu vzorku 

5 září-2.sk. 

říjen 

únor-1.sk. 

březen 

3. 

 

Zkoušky provozních mater. 

Značení, práce s katalogy 

Protokol o měření 

Měření č.1:     Stanovení hustoty pyknometrem 

Měření č.2:     Stanovení hustoty Mohr. vahami 

Měření č.3:     Stanovení viskozity oleje 

Měření č.4:    Sstanovení bodu vzplanutí 

10 listopad- 

leden 2.sk 

duben- 

červen 1.sk 

 

3.r. Tematický celek Počty 

hodin 

Období 

1. 

 

Organická chemie 

Úvod do studia organické chemie, vymezení pojmů 

Vaznost atomů a uhlíkové řetězce v molekulách organických 

sloučenin. 

10 září 

2. 

 

Organické sloučeniny 

Typy vzorců organických sloučenin 

Průběh a klasifikace reakcí organických sloučenin 

10 říjen 
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Rozdělení organických sloučenin 

3. 

 

Uhlovodíky 

Alkany, alkeny, alkadieny, alkyny, aromáty 

Klasifikace uhlovodíků 

Fyzikální a chemické vlastnosti jednotlivých skupin uhlovodíků 

Názvosloví uhlovodíků 

Přírodní zdroje uhlovodíků a jejich zpracování 

25 listopad –  

leden 

4. 

 

Deriváty uhlovodíků 

Halogenderiváty, nitroderiváty, aminy, alkoholy, fenoly, 

aldehydy, ketony, ethery, karboxylové kyseliny, estery 

karboxylových kyselin. 

Charakteristika. Názvosloví 

Popis fyzikálně-chemických vlastností nejdůležitějších z nich 

Typická použití 

26 leden - březen 

5. 

 

Syntetické polymery 

Charakteristika, rozdělení, způsob výroby 

Popis fyzikálně-chemických vlastností nejdůležitějších z nich 

Typická použití 

3 duben 

6. 

 

Přírodní látky, Biochemie 

Charakteristika přírodních látek a chemických dějů v živých 

organismech. Cukry, tuky, bílkoviny, biokatalyzátory, 

biochemické děje. 

25 duben - 

červen 
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Učební osnova předmětu 

BIOLOGIE A GEOLOGIE 

 

Kód a název oboru vzdělání:   78-42-M/01 Technické lyceum 

Název ŠVP:     Technické lyceum 

Délka a forma studia:   4 roky, denní studium 

Datum platnosti:    od 1.9.2009 

 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl předmětu 

Předmět biologie a geologie se zabývá stavbou a funkcí živých organismů. Poskytuje základní 

znalosti i z oblasti neživé přírody. Učí studenty prezentovat vlastní názory na řešení problémů 

a současně toleranci k pohledům odlišným.  

 

Charakteristika předmětu 

Předmět je realizován zejména formou vyučovacích hodin v kmenové učebně. Cílem 

předmětu je naučit žáky pozorovat přírodu, učit se z ní a mít k ní vlastní postoje, orientovat se 

v přírodě, pochopit její zákonitosti, ale také problematiku ochrany přírodních zdrojů a nutnost 

řešení chování lidské populace v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje.  

 

Metody a formy výuky 

Základní výukovou formou je výklad, který je kombinován s dalšími vyučovacími metodami 

jako frontální diskuse, názorné ukázky, referáty žáků, exkurze, vycházky,  samostatné nebo 

skupinové práce žáků, práce s odbornou literaturou, statistickými údaji nebo multimediálními 

programy.  

 

Způsob hodnocení žáků 

Při hodnocení se přihlíží ke zvládnutí odborného názvosloví a klíčových kompetencí. 

Výsledné známky vychází z klasifikačního řádu školy. 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí 

Učitel vede žáky k samostatnosti při objevování nových poznatků a jejich zpracování, kladně 

hodnotí systematickou a pečlivou práci, pomáhá při vyhledávání společných a rozdílných 

znaků organismů, vytváří u žáků logický systém.Současně předkládá tvrzení z různých 

informačních zdrojů, která žáci v diskusi obhajují nebo kritizují případně posuzují pravdivost. 

Ekologie a životní prostředí-  tento předmět přímo zahrnuje jednotlivá témata 

Člověk a svět práce - žáci se učí stanovovat si dostupné cíle a hodnotit míru jejich dosažení jednak 

individuálně, ale i v rámci společné diskuze s ostatními žáky. Během diskuze je obhajují nebo popírají 

a posuzují jejich pravdivost, jsou vedeni k orientaci v běžných životních situacích 

Informační a komunikační technologie – komunikativnost žáci procvičují během svých referátů a 

ústního zkoušení, při nichž reagují na dotazy učitele popřípadě ostatních žáků, žáci jsou vedeni k 

používání moderní informační technologie (prezentace, e-mail) při práci v hodině biologie nebo při 

komunikaci s učitelem 
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Občan v demokratické společnosti – žáci si na základě výuky vytvoří povědomí o základních 

lidských hodnotách (zdraví, čisté životní prostředí, …), současně se vyjadřují k otázkám vztahu lidské 

společnosti k přírodnímu prostředí. 

 

Rozpis výsledků vzdělávání 

 

Výsledky vzdělávání 

 

Učivo 

 Žák: 

- rozliší základní projevy a podmínky života 
- orientuje se v daném přehledu vývoje organismů 

-popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, 
    živočichů a bakterií  
-objasní funkci základních organel 

 

Obecná biologie 

 

- určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a 
orgánových soustav lidského těla 

-objasní vznik a vývin nového jedince od početí 
až do stáří 
- rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných 
nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence 
a léčby 

Biologie člověka  
 

- využívá znalostí o genetických 

zákonitostech pro pochopení rozmanitosti 

organismů 

vysvětlí stavbu nukleové kyseliny 

zhodnotí význam a přínos J. G. Mendela 

vysvětlí význam mutací v evoluci organismů 

analyzuje možnosti využití znalostí z oblasti 

genetiky v běžném životě 

Genetika 

 

objasní vznik a stavbu zemského tělesa 

rozlišuje jednotlivá geologická období  

charakterizuje nerosty a odliší je od hornin 

objasní vznik krystalů a uvede jejich 

příklady 

rozlišuje vlastnosti nerostů 

rozlišuje horniny vyvřelé, usazené a 

přeměněné 

objasní zvětrávání hornin 

rozliší sedimenty úlomkovité, organické a 

chemické 

uvede názory na vznik uhlí, ropy a zemního 

plynu a význam těchto přírodních zdrojů 

vysvětlí sopečnou činnost, zemětřesení, 

uvede důsledky pro utváření zemského 

povrchu, přírody a lidské společnosti 

rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších 

geologických dějů 

Geologie  
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objasní základy vývojové teorie Ch. Darwina 

vysvětlí, co je přírodní výběr 

- vysvětlí základní ekologické pojmy; 

- charakterizuje abiotické  

a biotické faktory prostředí  

- charakterizuje základní vztahy mezi 

organismy ve společenstvu; 

- uvede příklad potravního řetězce; 

- popíše podstatu koloběhu látek v přírodě 

z hlediska látkového a energetického; 

- charakterizuje různé typy krajiny a jejích 

využívání člověkem; 

Ekologie 

 

- popíše historii vzájemného ovlivňování 

člověka a přírody; 

- hodnotí vliv různých činností člověka na 

jednotlivé složky životního prostředí; 

- charakterizuje působení životního prostředí 

na člověka a jeho zdraví; 

- charakterizuje přírodní zdroje surovin 

a energie z hlediska jejich obnovitelnosti, 

posoudí vliv jejich využívání na prostředí; 

- popíše způsoby nakládání s odpady; 

- charakterizuje globální problémy na Zemi; 

- uvede základní znečišťující látky 

v ovzduší, ve vodě a v půdě a vyhledá 

informace o aktuální situaci; 

- uvede příklady chráněných území v ČR 

a v regionu; 

- zdůvodní odpovědnost každého jedince za 

ochranu přírody, krajiny a životního 

prostředí; 

Člověk a životní prostředí 
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Rozpis učiva 

Předmět :  Biologie a geologie 

Ročník:  1.ročník, 3.ročník 

Obor:  78-42-M/01 Technické lyceum 

Počet hodin:  1.ročník  2 týdně , 3.ročník 1týdně   

Zpracovala :  Mgr. Štěpková Markéta 

Učebnice: Kubišta V.: Obecná biologie pro I.ročník gymnázií. Fortuna 1992 

Stloukal M.a kol.: Biologie pro III.ročník gymnázií. SPN 1990  

 Papáček M.: Biologie živočichů 

Jan Jelínek-Vladimír Zicháček   Biologie pro střední školy gymnazijního 

typu.Fin Publishing 1996 

Chvátal M.: Geologie pro gymnázia, Fortuna 2014/8  

Šlegr.J.: Ekologie  pro gymnázia. Fortuna 2010/6 

 

1.r   
Tematický celek Počty 

hodin 

období 

   Obecná biologie 

Úvodní hodina 

Historie biologie 

Vznik života  

Charakteristika živých soustav 

Látkové složení organismů 

Prvkové složení organismů 

Systém živé přírody 

Prokaryonta- obecná charakteristika,  

Prokaryotická buňka 

Viry  

Bakterie 

Sinice 

Eukaryonta- základní charakteristika, 

Stavba eukaryotické buňky 

Buněčný cyklus 

Hlavní zástupci a charakteristika. 

Opakování celku 

25hodin září - 

listopad 

 

3.r. Biologie člověka  
Úvodní hodina 

Živočišná buňka,  

Dělení buňky 

Buněčný cyklus 

Tkáně 

Pohybová soustava 

Oběhová soustava 

Mízní soustava 

Dýchací soustava 

Trávicí soustava 

25hodin prosinec- 

květen 
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Vylučovací soustava 

Nervová soustava 

Smyslové orgány 

Rozmnožovací soustava 

Soustava žláz s vnitřní sekrecí 

Rozmnožovací soustava 

Opakování celku 

3.r. Ekologie 
Ekologie jako věda, rozdělení 

Základní ekologické pojmy 

Abiotické faktory 

Populace vlastnosti 

Vztahy mezi populacemi 

Biodiverzita 

Skleníkový efekt 

Potravní řetězce 

Opakování celku 

10 hodin září- 

listopad 

 

 

 Člověk a životní prostředí 

Vzájemné vztahy mezi člověkem a životním prostředím.  

Globální problémy lidstva.  

Chráněná území.  

Problémy životního prostředí 

Opakování celku 

8hodin prosinec- 

leden 

 Geologie  

Úvod do geologie 

Geologická období 

Mineralogie 

Systém minerálů 

Petrologie 

Vyvřelé horniny 

Usazené horniny 

Přeměněné horniny 

Geologické děje 

Regionální geologie 

Zemětřesení- sopky 

Opakování celku 

15 hodin 

 

únor- 

červen 
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Učební osnova předmětu 

EKONOMIKA 

 

Kód a název oboru vzdělání:   78-42-M/01 Technické lyceum 

Název ŠVP:     Technické lyceum 

Délka a forma studia:   4 roky, denní studium 

Datum platnosti:    od 1.9.2009 

 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl předmětu 

Cílem předmětu ekonomika je rozvíjet ekonomické myšlení a vést žáka k pochopení tržního 

mechanismu a jeho fungování. Žáci získají základní předpoklady k zařazení do pracovního 

procesu jako kvalifikovaní zaměstnanci nebo na základě orientace v právní úpravě podnikání 

získají znalosti a dovednosti potřebné k podnikání včetně znalosti marketingu a 

managementu. 

 

Charakteristika učiva 

Učivo je rozděleno do 6 Tematických celků, které na sebe logicky navazují. V prvním je žák 

seznámen se základními ekonomickými pojmy a naučí se s nimi pracovat. Druhý celek je 

zaměřen na otázky podnikání po stránce právní, žák je veden k aktivnímu podnikatelskému 

myšlení. Ve třetím tématickém celku je podrobněji rozebráno fungování podniku v reálných 

tržních podmínkách a jsou zdůrazněny zvláštnosti podnikání. Celý čtvrtý Tematický celek je 

věnován otázkám pracovního práva od vymezení předpokladů pro získání pracovního místa 

přes právní náležitosti pracovněprávního vztahu až po systém odměňování včetně orientace 

v systému sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. Jsou zdůrazněna specifika 

odměňování ve vztahu k oboru studia. Pátý celek je věnován daňové soustavě s důrazem na 

daň z příjmů, dále rozebírá finanční trh od charakteristiky peněz přes klasické a moderní 

elektronické formy práce s penězi až po vhodné firemní i osobní investice. 

Šestý celek se týká národního hospodářství a EU. 

Předmět ekonomika využívá znalostí žáka z předmětů ICT, kde se žák naučil vést základní 

firemní korespondenci, v oblasti pracovního práva rozvíjí ekonomika učivo občanské nauky. 

 

Metody a formy výuky 

Při výuce ekonomiky je kromě běžných výukových metod (výklad, práce s textem, práce 

s elektronickými informacemi) využíváno především samostatné práce žáků při řešení 

individuálních zadání a dále práce týmové. V kapitole podnikání si mohou žáci fiktivně 

založit podnikatelskou aktivitu a poté simulovat práci této firmy. 

 

Způsob hodnocení žák 

Hodnocení žáků vychází z klasifikačního řádu školy. Základním způsobem hodnocení jsou 

písemné testy. Dále je žák hodnocen na základě plnění samostatných úkolů s tím, že je důraz 

kladen na sebekritické hodnocení, porovnání výsledků samotnými žáky. 

 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí 
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Při řešení samostatných úkolů se žák naučí formulovat souvisle své názory a postoje a při 

týmové „firemní práci“ používá odbornou ekonomickou terminologii. Je připraven si stanovit 

svůj osobní cíl v oblasti pracovní orientace a dál se v tomto směru vzdělávat. Má reálnou 

představu o svém uplatnění na trhu práce, zná svá práva a povinnosti, má přehled o platových 

a ostatních podmínkách. Ekonomika má význačný přínos k přípravě žáka na reálné 

zaměstnání, případně podnikání. 

 

Začlenění průřezových témat 

Člověk a životní prostředí -  v průběhu ekonomického vzdělávání žák vnímá ekologické 

aspekty v pracovní činnosti 

Informační a komunikační technologie – v rámci probíraných Tematických celků je podle 

možností využívána moderní komunikační technologie a žák je veden k jejímu aktivnímu 

požívání ať už při samostatné práci nebo při činnosti fiktivní firmy. 

Občan v demokratické společnosti – žák si v v průběhu tématického celku podnikání a při 

simulaci podnikových činností osvojuje faktické, věcné i normativní stránky jednání aktivního 

občana. V celku pracovně-právní vztahy a daňová soustava si osvojuje potřebné právní 

minimum pro občanský a soukromý život, při řešení „firemních situací“ hledá kompromisy, 

diskutuje o kontroverzních otázkách, řeší konflikt. Při práci v prostředí fiktivní firmy je veden 

k problémovému myšlení a je rozvíjena funkční gramotnost žáka (interpretace zákona do 

reálné praxe). 

Člověk a svět práce – žák je veden k formulování vlastních priorit, je veden k porovnání 

vlastních osobních a odborných předpokladů s profesními příležitostmi tak, aby se mohl stát 

aktivním zaměstnancem, podnikatelem, případně zaměstnavatelem. 
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Rozpis výsledků vzdělávání 

Výsledky vzdělávání 

 

Učivo 

 Žák: 

- používá a aplikuje základní ekonomické 

pojmy, vnímá souvislost životní úrovně  a 

životního prostředí 

- popíše fungování tržního mechanismu 

- posoudí vliv ceny na nabídku a poptávku 

- vyjádří formou grafu určení rovnovážné 

ceny 

- na konkrétním případu odhadne vývoj 

nabídky a poptávky 

- sestaví rodinný rozpočet 

 

vytvoří podnikatelský záměr a 

zakladatelský rozpočet 

orientuje se v právních formách podnikání 

a dovede je rozlišit a charakterizovat 

orientuje se v náležitostech a přílohách 

žádosti o živnostenské oprávnění 

pracuje s obchodím zákoníkem a vyhledá 

v živnostenském zákoně potřebné info 

orientuje se ve způsobech ukončení 

podnikání 

zná základní povinnosti podnikatele vůči 

státu¨ 

dokáže porovnat výhody a nevýhody, 

rizika, podnikání a zaměstnání 

dokáže získat potřebné informace pomocí 

sítě internet (zákony, obchodní rejstřík)       

 

rozliší oběžný a dlouhodobý majetek 

vypočte hodnotu majetku podniku a jeho 

zdrojů 

rozliší jednotlivé nákladové druhy 

učí se používat aplikační software 

k evidenci majetku podniku 

orientuje se ve struktuře podnikových 

činností 

určí optimální výši zásob 

charakterizuje průběh výrobní činnosti 

zná nástroje marketingu a umí jich 

využívat 

chápe kvalitu jako nástroj úspěšnosti 

firmy 

  

Podstata a fungování tržní ekonomiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podnikání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podnik, majetek podniku a hospodaření 

podniku 
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zná části procesu řízení a jejich funkci 

aktivně se zúčastní diskusí, obhajuje své 

názory, respektuje názory jiných 

 

vyhledá informace o nabídkách 

zaměstnání, rozlišuje je a reaguje na ně 

je schopen se prezentovat potenciálnímu 

zaměstnavateli 

zná náležitosti pracovní smlouvy  dovede 

ji sepsat 

orientuje se v pracovněprávních vztazích a 

dovede je uplatnit při stanovení 

pracovních podmínek 

odliší pracovní smlouvu od dohod 

konaných mimo hlavní pracovní poměr 

z hlediska odměny, pojištění, daně 

orientuje se v zákonné úpravě mezd 

provádí výpočty, zákonné odvody 

vypočte sociální a zdravotní pojištění 

zná význam a užitečnost práce a dokáže 

posoudit její ohodnocení 

 

orientuje se v soustavě daní, v registraci 

k daním 

dovede vyhotovit daňová přiznání 

zná základní daňové pojmy, rozliší princip 

přímých a nepřímých daní 

umí vést daňovou evidenci pro plátce i 

neplátce DPH 

zná podstatu finančního trhu  

orientuje se v platebním styku 

je aktivně veden k využívání 

elektronického bankovnictví 

navrhne řešení nedostatku finančních 

prostředků 

vysvětlí využití cenných papírů a 

obchodování s nimi 

 

vysvětlí význam ukazatelů vývoje 

národního hospodářství ke vztahu k oboru 

objasní příčiny a druhy nezaměstnanosti 

posoudí dopady inflace 

srovná úlohu velkých a malých podniků 

v ekonomice státu, na příkladech vysvětlí 

příjmy a výdaje státního rozpočtu a jak se 

občané a firmy podílí na příjmech a 

výdejích rozpočtu 

chápe důležitost evropské integrace 

zhodnotí ekonomický dopad členství v EU 

 

 

 

 

Pracovní poměr, mzdy, zákonné odvody 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daňová soustava a finanční trh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Národní hospodářství a EU 



 

 

158 

 

SPŠ strojní a stavební, Tábor: Technické lyceum 

Učební osnovy – Ekonomika 

 

Rozpis učiva 

Předmět :  EKONOMIKA 

Ročník:  4. 

Obor:  78-42-M/001 Technické lyceum 

Počet hodin: 4. ročník 3 týdně 

Zpracoval  : Ing. Dagmar Svobodná 

Učebnice: Ekonomie – Jana Švarcová, vlastní texty, aktuální zákony 

 

 

4.r. 
Tematický celek Počty 

hodin 

období 

  1. Podstata fungování tržní ekonomiky 

 potřeby, statky, služby, výroba, výrobní faktory 

 hospodářský proces trh, poptávka, nabídka 

 sestavení rodinného rozpočtu, řešení krizových situací 

10 
6 

2 

2 

září 

  2. Podnikání 

podnikání, právní formy, podnikatelský záměr,  

obchodní společnosti 

obchodní zákoník 

17 

9 

5 

3 

září 

říjen 

listopad 

  3. Podnik, majetek podniku a hospodaření podniku 

struktura majetku,oběžný majetek, investiční majetek, odpisy 

struktura zdrojů majetku, náklady, výnosy, hospodářský výsledek 

 marketing, management 

17 

6 

6 

5 

listopad 

prosinec 

  4. Pracovní poměr, mzdy, zákonné odvody 

pracovní poměr, pracovní smlouva, zákoník práce 

prakticky odborný projev (životopis, motivační dopis) 

mzdová soustava, daně z příjmů, systém sociálního a zdravotního 

pojištění, výpočet mezd 

18 

5 

3 

10 

 

leden 

únor 

   5.  Daňová soustava a finanční trh 

přímé a nepřímé daně,  místní a správní poplatky 

daňová evidence, peníze, platební styk, finanční trh, cenné papíry 

finanční gramotnost  

17 

7 

8 

2 

březen 

duben 

   6. Národní hospodářství a EU 

struktura NH, činitelé ovlivňující úroveň N 

hrubý domácí produkt, nezaměstnanost,inflace, státní rozpočet, EU 

8 

4 

4 

květen 
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Učební osnova předmětu 

TECHNIKA ADMINISTRATIVY 

 

Kód a název oboru vzdělání:   78-42-M/01 Technické lyceum 

Název ŠVP:     Technické lyceum 

Délka a forma studia:   4 roky, denní studium 

Datum platnosti:    od 1.9.2009 

 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl předmětu 

S „otvíráním“ se světu a postupující globalizací stále více a více nabývají na významu 

všechny způsoby komunikace, zvláště ten nejmladší – elektronický. Je to pochopitelné, neboť 

komunikace je základním pojítkem mezi dvěma subjekty. Slouží především k výměně 

informací 

Žádnou komunikaci nelze úspěšně provozovat bez dodržování určitých pravidel. 

Profesionální přístup každé osoby k příslušnému druhu komunikace je určen tím, do jaké míry 

dodržuje stanovená nebo běžně užívaná pravidla. 

 

Charakteristika učiva 

Žáci se naučí dodržovat závazná, doporučená, či obecně dodržovaná pravidla písemné a 

elektronické komunikace, seznámí se také s „nepsanými“ pravidly elektronické komunikace 

tzv “netiketou“, dozvědí se o pravidlech telefonního styku. Setkají se s pravidly pro 

desetiprstovou hmatovou techniku ovládání klávesnice a s pravidly bezpečné práce 

s počítačem. 

 

Metody a formy výuky 

Třída se pro výuku dělí na polovinu. První polovina třídy navštěvuje předmět v 1. pololetí, 

druhá polovina ve druhém pololetí školního roku. 

Výuka probíhá nejprve formou praktického cvičení při seznamování s klávesnicí počítače 

Žáci  se  při cvičení seznámí s principy vypěstování podmíněných reflexů při ovládání 

klávesnice  

Text který žáci opisují vidí buďto před sebou na obrazovce (viz níže uvedené výukové 

programy), nebo opisují připravený vytištěný text.  V dalších hodinách se žáci formou 

výkladu seznamují s pravidly písemné a elektronické komunikace. Každá hodina je 

zakončena pořízením zápisu a vypracováním několika otázek týkajích se konkrétní hodiny. 

Kladené otázky vždy mapují výklad a jsou zároveň shrnutím učiva. 

 

Způsob hodnocení žáků 

Hodnocení vychází jednak z bodového hodnocení jednotlivých zodpovězených otázek, za 

druhé ze správnosti užívání již vysvětlených pravidel písemné komunikace. 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí 

Práce s prostředky informačních a komunikačních technologií je nezbytná pro odbornou 

složku vzdělání, ale také patří ke všeobecnému vzdělání moderního člověka. Žáci se naučí 
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správně psát texty, správně používat například interpunkční znamínka, zkratky a  tituly. 

Osvojí si základní zásady tvorby dokumentů. 

 

Začlenění průřezových témat 

Člověk a svět práce – žáci se naučí jakým způsobem správně vést korespondenci jak osobní, 

tak i firemní, dozvědí se zásady správného psaní různých druhů a typů dopisů a adres, 

porozumí spisovým značkám 

 

Rozpis výsledků vzdělávání 

Výsledky vzdělávání Učivo 

 

- žák pochopí zásady desetiprstové hmatové 

metody sloužící k ovládání klávesnice 

počítače, popřípadě psacího stroje 

- umí správně v textu psát interpunkční 

znaménka a číslice, umí dělit slova, 

používat závorky a lomítka 

- žák ovládá zásady písemné a elektronické 

komunikace 

 - žák ovládá zásady tvorby obchodních a 

úředních dopisů 

 

1  Základy psaní hmatovou metodou  

výukový program „Deseti prsty“ 

 

2. Pravidla písemné a elektronické 

komunikace 

 

„Nová pravidla písemné a elektronické 

komunikace 

 

„Jak psát obchodní dopisy“ 
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Rozpis učiva 

 

 

Předmět :  TECHNIKA ADMINISTRATIVY  

Ročník:  1.  

Obor:  78-42-M/01  Technické lyceum 

Počet hodin: 1. ročník 0,5 hodiny týdně (1 hodina týdně během jednoho pololetí) 

Zpracovala: Květoslava Zikmundová 

Učebnice: Program „Desetiprsty“ 

 Tomáš Neugebauer „Nová pravidla písemné a elektronické komunikace“ 

(vybrané stati) nakladatelství Computer Media s.r.o. 

  Vlastní texty 

 

 

1.r. Tématický celek Počty hodin Období 

1. Psaní všemi deseti - hmatová metoda (základy) 

Zásady úpravy psaného textu (interpunkce, závorky, 

dělení slov, psaní čísel, zarovnávání textu) 

 

5 

září – říjen 

únor– březen 

2. Pravidla písemné a elektronické komunikace 

(pravidla netikety, psaní adres, firemní a osobní dopis, 

zásady pro telefonní styk) 

         

11 

říjen– leden 

březen–

červen 
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Učební osnova předmětu 

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 

 

Kód a název oboru vzdělání:   78-42-M/01 Technické lyceum 

Název ŠVP:     Technické lyceum 

Délka a forma studia:   4 roky, denní studium 

Datum platnosti:    od 1.9.2009 

 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecný cíl předmětu 

Žáci by měli zdokonalit své dovednosti při práci s grafickými programy a měli by se umět 

kvalitně graficky vyjadřovat. Měli by umět prezentovat výsledky své práce. Ve cvičeních žáci 

aplikují získané vědomosti na konkrétních úlohách formou individuální nebo týmové práce. K 

tomu používají výpočetní techniku. Obecným cílem je, aby se pro žáka staly počítačové 

aplikace běžným pracovním nástrojem, napomáhajícím řešení úkolů souvisejících se studiem i 

budoucí praxí. 

 

Charakteristika učiva 

Výuka má průpravný charakter a zaměřuje se na rozvoj umění prezentace. Velký důraz je 

kladen na tvořivý přístup žáků a rozvoj jejich výtvarných schopností a nápadů. Žáci porozumí 

základům informačních a komunikačních technologií, naučí se na uživatelské úrovni používat 

operační systém, kancelářský software, budou pracovat s dalším běžným aplikačním 

programovým vybavením, zejména s grafickým softwarem určeným pro tvorbu grafiky a 

dokumentace. Budou efektivně vyhledávat informace a komunikovat prostřednictvím 

internetu. 

 

Metody a formy výuky 

Při výuce je využívána práce s osobním počítačem a s dalšími prostředky informačních a 

komunikačních technologií. Využívají se rovněž prostředky online a offline  komunikace. 

Výklad učiva probíhá formou projekce a žáci pak samostatně řeší zadané úkoly a problémy, 

aplikují získané dovednosti a vědomosti v konkrétní situaci.  

 

Způsob hodnocení žáka 

Kriteria hodnocení vycházejí z klasifikačního řádu školy. Hlavní formou je hodnocení 

výsledků zadaných úloh, důraz je kladen na samostatnost, přesnost a rychlost žáků. Hodnotí 

se též aktivní přístup při zpracování jednotlivých úkolů. Hodnocení žáka musí mít motivační 

charakter.  

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí 

Komunikativní kompetence – žák dovede využívat získaných informací při řešení zadaných 

úkolů.  

Sociální kompetence – žák se učí přijímat a zodpovědně řešit zadané úkoly, nezaujatě zvažuje 

návrhy druhých, přispívá k vytváření vstřícných mezilidských vztahů.  
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Samostatnost při řešení úkolů – při řešení dovede úkol identifikovat a analyzovat. Dovede 

stanovit různé varianty řešení, u kterých zvažuje výhody a nevýhody a dovede vybrat 

optimální variantu řešení za pomoci učitele.  

Využití prostředků informačních a komunikačních technologií – umí vyhledat pro získání   

určitých informací odpovídající informační zdroj. Získané informace dovede efektivně využít.  

 

Začlenění průřezových témat 

Člověk a životní prostředí - při řešení úkolů musí žák vždy uplatňovat metody a technologické 

postupy, které jsou šetrné k životnímu prostředí.  

Informační a komunikační technologie – žák využívá prvků moderních informačních a 

komunikačních technologií, efektivně je využívá v průběhu vzdělávání i při samostatném 

řešení praktických úkolů.   

Občan v demokratické společnosti – přínos předmětu je realizován tím, že žák je veden 

k aktivitě, odpovědnosti při řešení úkolů, k diskuzím a kritickému hodnocení své práce.  

Člověk a svět práce – žák je vychováván tak, aby své vědomosti a dovednosti dovedl uplatnit 

na trhu práce. Žáci jsou vedeni k samostatnosti a k uvědomění si vlastní hodnoty na trhu 

práce.  

 

Rozpis výsledků vzdělávání 

Výsledky vzdělávání 

 

Učivo 

 Žák: 

- zná pojem grafika, rozeznává typy grafiky  

- zná možnosti využívání  2D grafiky a které 

programy jsou na co vhodné 

- rozumí teorii barev a ví jaký je rozdíl mezi 

barevnými modely RGB a CMYK 

- rozumí pojmu "hloubka barev"  

- rozumí pojmu "DPI", ví v jaké grafice se 

používá a jaké rozlišení je přiměřené 

- rozumí nastavení pojmů při tisku a při 

skenování a ví jaké použít formáty grafiky 

- zná základy typografie písma a zásady pro 

práci s písmem 

- zná zásady používání barev a dokáže vnímat 

psychologické působení barev na člověka 

Pojmy a zásady 2D grafiky 
Rozdíl mezi vektorovou a 

rastrovou(bitmapovou) grafikou 

Využití grafiky 

Rozdíly barevných modelů, pojem hloubka 

barev, zásady používání barev, psychologie 

barev 

Rozlišení (DPI) 

Formáty 2D grafiky 

Typografie písma 

 

- ovládá pravidla umístění objektů na stránku 

- umí správně členit dokument 

- zná pojem "tisk na spadání (spad)" 

Zásady kompozice  

- zná pravidla a zásady kvalitní prezentace a 

její tvorby - použití textu, barev, animací, 

struktury, uvádění zdrojů,... 

- ovládá přednes 

Zásady prezentace 
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Rozpis učiva 

Předmět :  POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 

Ročník:  1.  

Obor:  78-42-M/01 Technické lyceum 

Počet hodin: 1.ročník 1 týdně (1 hodina týdně během jednoho pololetí) 

Zpracovala: Ing. arch. Veronika Rechová 

Učebnice: vlastní materiály 

ROUBAL, Pavel. Počítačová grafika pro úplné začátečníky. 2. vydání. Brno: 

Computer Press, 2003. 170 s. ISBN 80-7226-896-1 

 

1.r. 

1/2 Tematický celek Počty hodin Období 

1. Pojmy a zásady 2D grafiky 

Typy 2D grafiky (vektorová X rastrová), rozdíly mezi     

nimi 

Programy a využití 2D grafiky   

Teorie barev  

Pojem hloubka barev, pojem DPI  

Tisk, skenování, formáty, vhodné hodnoty DPI 

Typografie písma  

Psychologické působení barev a zásady používání  

7 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

září  

 

 

 

 

 

 

 

říjen 

2. Zásady kompozice  

 Teorie kompozice 

 Samostatná práce – tvorba časopisu 

5 

2 

3 

listopad 

 

listopad 

3. Zásady prezentace 

 Teorie prezentace  

 Samostatná práce a prezentace   

7 

2 

5 

listopad 

 

leden 

 

 

1.r. 

2/2 Tematický celek Počty hodin Období 

1. Pojmy a zásady 2D grafiky 

Typy 2D grafiky (vektorová X rastrová), rozdíly mezi       

nimi 

Programy a využití 2D grafiky   

Teorie barev  

Pojem hloubka barev, pojem DPI  

Tisk, skenování, formáty, vhodné hodnoty DPI 

Typografie písma  

Psychologické působení barev a zásady používání  

6 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

únor  

 

 

 

 

 

 

 

březen 

2. Zásady kompozice  

 Teorie kompozice 

 Samostatná práce – tvorba časopisu 

5 

2 

3 

duben 

 

duben 

3. Zásady prezentace 

 Teorie prezentace  

 Samostatná práce a prezentace   

7 

2 

5 

duben 

 

červen 
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Učební osnova předmětu 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

 

Kód a název oboru vzdělání:   78-42-M/01 Technické lyceum 

Název ŠVP:     Technické lyceum 

Délka a forma studia:   4 roky, denní studium 

Datum platnosti:    od 1.9.2009 

 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

 

Obecný cíl předmětu 

Cílem je utváření trvalého vztahu člověka k pohybové aktivitě, navazuje na poznatky získané 

v základním vzdělání a dále je rozvíjí. Tělesnou výchovou rozumíme cílevědomou, 

výchovnou a vzdělávací činnost působící na tělesný a pohybový vývoj člověka, upevňování 

zdraví, zvyšování tělesné zdatnosti a pohybové výkonnosti. 

 

Charakteristika učiva 

Učivo v tělesné výchově představuje plánovitý systém vědomostí, pohybových vlastností a 

schopností, které si žák postupně pod vedením učitele osvojí. Základními prvky učiva jsou 

poznatky a jejich přenesení do činnosti. Ve vyučovacím procesu se z poznatků stávají 

vědomosti a činnosti, které se transformují do pohybových vlastností a schopností. Činnosti 

v tělesné výchově se uplatňují v provádění tělesných cvičení, které se týkají těchto oblastí: 

pořadová cvičení, kondiční cvičení, gymnastika, atletika, sportovní hry, úpoly, testování 

pohybové výkonnosti, sezónní aktivity – lyžováni, bruslení, plavání. 

 

Metody a formy výuky 

Vyučovací metody se ve výuce kombinují s metodami výchovnými, např. kladení požadavků, 

přesvědčování, cvičení spojená s reakcí žáka, odměna a trest, příklad učitele, skupinová výuka 

– atmosféra ve skupině, vztahy mezi žáky, spolupráce, konkurence, která stimuluje nebo 

nestimuluje chování žáků. Podle typu vyučovací hodiny volí učitel tyto didaktické formy: 

doplňková cvičení, forma variabilního provozu, forma kruhového provozu, skupinová, 

frontální, diferencovaná a týmová výuka, hry a soutěže, samostatné učení. 

 

Způsob hodnocení žáků 

V tělesné výchově je hodnocení průběžným procesem. Jde o soustavné pozorování a 

posuzování žáka, hodnocení jeho osobnosti, jeho pracovitosti, jeho celkového přístupu k 

předmětu, jeho chování v hodinách. Hodnocení je v souladu s klasifikačním řádem a je 

výsledkem komplexního přístupu žáka. Hodnocení a klasifikace žáka vychází ze vstupní 

analýzy každého žáka. Nejčastější metody hodnocení: klasifikace písemná nebo slovní, 

souhlasná gesta, pochvala, povzbuzení, gesta, mimika tváře, okamžitý pohovor, rozbor chyb 

atd. Učitel klasifikuje v rozsahu pěti stupňů, žáci uvolněni z předmětu ze zdravotních důvodů 

nejsou klasifikováni. 

Hodnocení je založeno na těchto základních ukazatelích: 

- celkový přístup k danému předmětu, nošení cvičebního oblečení 

- znalost pravidel dané sportovní hry nebo disciplíny 
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- individuální zvládnutí základních akrobatických gymnastických prvků (technika, estetika) 

- zvládnutí gymnastických prvků v sestavě 

- zvládnutí základní techniky vybraných atletických disciplin 

- splnění limitů vybraných atletických disciplin 

- zvládnutí herních činností jednotlivce vybraných sportovních her 

- zvládnutí základů techniky a taktiky ve vybraných hrách. 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí 

Z hlediska rozvoje klíčových kompetencí žáků klademe důraz na: 

- pozitivní charakterové a mravní vlastnosti, kolektivní cítění a chovaní, cílevědomost, 

iniciativu, samostatnost, kázeň, rozhodnost 

- estetické prožívaní a hodnocení tvořivé schopnosti – krásný pohyb, lidské vztahy 

- kladný vztah k přírodě a ochranu životního prostředí 

- trvale kladný postoj k pohybové aktivitě a posilovaní tělesné zdatnosti 

- kompenzaci jednostranné zátěže ve škole i v práci (protahovací, dechová relaxační 

cvičení) 

- regeneraci duševních sil, obnovení pozornosti žáka 

- hygienické návyky (vhodné oblečení, obutí, sprchování po sportovní aktivitě, větrání) 

- potřebu zdravého životního stylu (dostatek pohybu, denní režim, spánek, zdravá výživa) 

- schopnost hodnocení aktivit svých i druhých žáků, uvědomování si svých předností a 

nedostatků, přijímání kritiky 

- samostatnou práci žáka, odpovědnost za své jednání, pomoc druhým, pomoc zdravotně 

postiženým 

- respektování práva a zákonů, respektování práv osob, odmítání rasismu a xenofobie. 

 

Začlenění průřezových témat 

Ekologie a životní prostředí – tělesná výchova vede k odpovědnosti člověka za uchování 

životního prostředí. Přispívá k informovanosti člověka ve vztahu prostředí a lidské zdraví, 

problematiku drog, vývoj člověka. Vede k zjištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Učí 

jednat hospodárně a efektivně. 

Informační a komunikační technologie – digitální zpracování výsledků pohybových aktivit 

žáků přispívá ke korekci pohybových návyků v hodinách tělesné výchovy. Průběh a 

vyhodnocení soutěžních a pohybových aktivit lze zaznamenat pomocí informačních a 

komunikačních technologií. 

Občan v demokratické společnosti – žáci jsou vedeni k diskusím, k odpovědnosti, tím se učí 

jednat s lidmi, jsou vedeni ke kompromisům, k hodnocení různých situací, což vede 

k samostatnému jednání. 

Člověk a svět práce – tělesná výchova rozvijí schopnost komunikovat a jednat, a to vede 

k úspěšnému zakotvení na trhu práce. K tomu přispívá osvojení různých dovedností, 

pohybových zručností, smysl pro přesnost, dochvilnost, pořádek a zařazení do kolektivu. 
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Rozpis výsledků vzdělávání 

Výsledky vzdělávání 

 

Učivo 

 Žák: 

- uplatňuje ve svém jednání základní znalosti 

o stavbě a funkci lidského organismu jako 

celku; 

- zdůvodní význam zdravého životního stylu; 

- dovede posoudit vliv pracovních podmínek 

a povolání na své zdraví v dlouhodobé 

perspektivě a ví, jak by mohl kompenzovat 

jejich nežádoucí důsledky; 

- orientuje se v zásadách zdravé výživy 

a v jejích alternativních směrech; 

- dovede uplatňovat naučené modelové 

situace k řešení stresových a konfliktních 

situací; 

- objasní důsledky sociálně patologických 

závislostí na život jednotlivce, rodiny 

a společnosti a vysvětlí, jak aktivně chránit 

svoje zdraví; 

- dovede rozpoznat hrozící nebezpečí a ví, 

jak se doporučuje na ně reagovat; 

- prokáže dovednosti poskytnutí první 

pomoci sobě a jiným; 

1 Péče o zdraví 

Zdraví 

- činitelé ovlivňující zdraví: životní 

prostředí, životní styl, pohybové aktivity, 

výživa a stravovací návyky, rizikové 

chování aj. 

- duševní zdraví a rozvoj osobnosti; sociální 

dovednosti; rizikové faktory poškozující 

zdraví 

 

- odpovědnost za zdraví své i druhých; péče 

o veřejné zdraví v ČR, zabezpečení 

v nemoci; práva a povinnosti v případě 

nemoci nebo úrazu, prevence úrazů a nemocí 

Zásady jednání v situacích osobního 

ohrožení a za mimořádných událostí 

- mimořádné události (živelné pohromy, 

havárie, krizové situace aj.) 

- základní úkoly ochrany obyvatelstva 

(varování, evakuace) 

První pomoc 

- úrazy a náhlé zdravotní příhody 

- poranění při hromadném zasažení obyvatel 

- stavy bezprostředně ohrožující život 

- volí sportovní vybavení (výstroj a výzbroj) 

odpovídající příslušné činnosti a okolním 

podmínkám (klimatickým, zařízení, 

hygieně, bezpečnosti) a dovede je udržovat 

a ošetřovat; 

- komunikuje při pohybových činnostech – 

dodržuje smluvené signály a vhodně 

používá odbornou terminologii; 

- dovede se zapojit do organizace turnajů 

a soutěží a umí zpracovat jednoduchou 

dokumentaci; 

- dokáže rozhodovat, zapisovat a sledovat 

výkony jednotlivců nebo týmu; 

- dovede připravit prostředky k plánovaným 

pohybovým činnostem; 

- uplatňuje zásady sportovního tréninku; 

- dokáže vyhledat potřebné informace 

z oblasti zdraví a pohybu; 

- dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost, 

2 Pohyb ke zdraví 

Teoretické poznatky 

- význam pohybu pro zdraví; prostředky ke 

zvyšování síly, rychlosti, vytrvalosti, 

obratnosti a pohyblivosti; technika 

a taktika; zásady sportovního tréninku 

- výstroj, výzbroj; údržba 

- hygiena a bezpečnost; vhodné oblečení – 

cvičební úbor a obutí; záchrana a dopomoc; 

zásady chování a jednání v různém 

prostředí; regenerace a kompenzace; 

relaxace 

- pravidla her, závodů a soutěží, rozhodování 

- pohybové testy; měření výkonů 

- zdroje informací 

Pohybové dovednosti 

Tělesná cvičení 

- pořadová, všestranně rozvíjející, kondiční, 

koordinační, kompenzační, relaxační aj. 
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vytrvalost, obratnost a pohyblivost; 

- ovládá kompenzační cvičení k regeneraci 

- dovede uplatňovat techniku a základy 

taktiky v základních a vybraných 

sportovních odvětvích; 

- uplatňuje zásady bezpečnosti při 

pohybových aktivitách; 

- je schopen sladit pohyb s hudbou 

- využívá pohybové činnosti pro všestrannou 

pohybovou přípravu a zvyšování tělesné 

zdatnosti; 

- participuje na týmových herních činnostech 

družstva; 

- dovede rozlišit jednání fair-play od 

nesportovního jednání; 

- pozná chybně a správně prováděné 

činnosti, umí analyzovat a zhodnotit kvalitu 

pohybové činnosti nebo výkonu; 

 

jako součást všech tematických celků 

Gymnastika 

- gymnastika: cvičení s náčiním, cvičení na 

nářadí, akrobacie, šplh 

- rytmická gymnastika: pohybové činnosti 

a kondiční programy cvičení s hudebním 

a rytmickým doprovodem 

Atletika 

- běhy (rychlý, vytrvalý); starty; skoky do 

výšky a do dálky; hody a vrh koulí 

Pohybové hry 

drobné a sportovní 

- alespoň dvě sportovní hry 

Úpoly 

- pády 

- základní sebeobrana 

 

Plavání* 

- adaptace na vodní prostředí 

- dva plavecké způsoby 

- určená vzdálenost plaveckým způsobem 

- dopomoc unavenému plavci, záchrana 

tonoucího 

Lyžování* 

- základy sjezdového lyžování (zatáčení, 

zastavování, sjíždění i přes terénní 

nerovnosti) 

- základy běžeckého lyžování 

- chování při pobytu v horském prostředí 

Bruslení* 

- základy bruslení na ledě nebo in-line (jízda 

vpřed, změna směru jízdy, zastavení) 

Turistika a sporty v přírodě* 

- příprava turistické akce 

- orientace v krajině 

- orientační běh 

Testování tělesné zdatnosti 

- motorické testy 

 

* Pohyb ke zdraví bude realizován ve vyučovacím předmětu, sportovních kurzech, dnech 

(např. plavání, bruslení, hry, turistika) a jiných organizačních formách a podle možností 

a podmínek (materiální podmínky, zájmy žáků, klimatické podmínky, podíl chlapců a dívek, 

zdravotně oslabení žáci apod.). Pohyb ke zdraví by měl žáky v pohybových projevech 

a zlepšování tělesného vzhledu pomocí přiměřených prostředků kultivovat. 
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Rozpis učiva 

Předmět :  TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Ročník:  1.-4. 

Obor:  78-42-M/01 Technické lyceum 

Počet hodin: 1. ročník 2 týdně, 2. ročník 2 týdně, 3. ročník 2 týdně, 4. ročník 2 týdně    

Zpracoval  : Mgr. Karel Chotovinský, Mgr. Jiří Strážnický 

Učebnice: Pravidla sportovních her  

 

 

1.r. 
Tematický celek  Počty 

hodin 

období 

  1. Organizace výuky, plán učiva, bezpečnost při TEV 

Zjišťování úrovně pohyb. dovedností a návyků 

2 

+ testy 

září 

  2. Lehká atletika – rozvoj zákl. pohybových  schopností (rychlost – 

tech. běhu, atl. abeceda, běh na 100m, vytrvalost – vytrvalostní 

běh terénem 

8  

  3. Košíková – HČJ a pravidla hry 

Odbíjená – HČJ a pravidla hry 

Florbal – HČJ a pravidla hry 

Kopaná – HČJ a pravidla hry 

Netradiční sporty 

20 říjen - 

prosinec 

  4. Sportovní gymnastika – prostná, hrazda, přeskok 

Posilovací a relaxační cvičení, úpoly 

7 leden 

  5. Košíková – organizace hry 

Odbíjená – organizace hry 

Florbal – organizace hry 

Kopaná – organizace hry 

Netradiční sporty 

20 únor -  

duben 

  6.  Lehká atletika – skok daleký, vrh koulí, skok vysoký, pravidla 9 květen –  

červen 

2.r. 
Tematický celek Počty 

hodin 

období 

  1. Organizace výuky, plán učiva, bezpečnost při TEV 

Zjišťování úrovně pohyb. dovedností a návyků 

2 

 

září 

  2. Lehká atletika – rozvoj zákl. pohybových  schopností (rychlost – 

tech. běhu, atl. abeceda, běh na 100m, vytrvalost – vytrvalostní 

běh terénem 

8  

  3. Košíková – herní kombinace a pravidla hry 

Odbíjená – herní kombinace a pravidla hry 

Florbal – herní kombinace a pravidla hry 

Kopaná – herní kombinace a pravidla hry 

Netradiční sporty 

20 říjen - 

prosinec 

  4. Sportovní gymnastika – prostná, hrazda, přeskok 

Posilovací a relaxační cvičení, úpoly  

7 leden 
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 LVVZ – výuka lyžování a snowboardingu týden březen 

  5. Košíková – organizace hry, týmová hra 

Odbíjená – organizace hry, týmová hra 

Florbal – organizace hry, týmová hra 

Kopaná – organizace hry, týmová hra 

Netradiční sporty 

20 únor -  

duben 

  6.  Lehká atletika – skok daleký, vrh koulí, skok vysoký, pravidla 9 květen –  

červen 

3.r. 
Tematický celek Počty 

hodin 

období 

  1. Organizace výuky, plán učiva, bezpečnost při TEV 

Zjišťování úrovně pohyb. dovedností a návyků 

2 

 

září 

  2. Lehká atletika – rozvoj zákl. pohybových  schopností (rychlost – 

tech. běhu, atl. abeceda, běh na 100m, vytrvalost – vytrvalostní 

běh terénem 

8  

  3. Košíková – herní kombinace a pravidla hry 

Odbíjená – herní kombinace a pravidla hry 

Florbal – herní kombinace a pravidla hry 

Kopaná – herní kombinace a pravidla hry 

Netradiční sporty 

20 říjen - 

prosinec 

  4. Sportovní gymnastika – prostná, hrazda, přeskok, kruhy 

Posilovací a relaxační cvičení, úpoly  

7 leden 

  5. Košíková – organizace hry, týmová hra 

Odbíjená – organizace hry, týmová hra 

Florbal – organizace hry, týmová hra 

Kopaná – organizace hry, týmová hra 

Netradiční sporty 

20 únor -  

duben 

  6.  Lehká atletika – skok daleký, vrh koulí, skok vysoký, pravidla 9 květen –  

červen 

   STK – turistika – cyklo, vodní, pěší, sportovní hry, netradiční 

sporty 

týden  

4.r. 
Tematický celek Počty 

hodin 

období 

  1. Organizace výuky, plán učiva, bezpečnost při TEV 1 září 

  2. Lehká atletika – rozvoj zákl. pohybových  schopností (rychlost – 

tech. běhu, atl. abeceda, běh na 100m, vytrvalost – vytrvalostní 

běh terénem 

6  

  3. Košíková – herní systémy a pravidla hry 

Odbíjená – herní systémy a pravidla hry 

Florbal – herní systémy a pravidla hry 

Kopaná – herní systémy a pravidla hry 

Netradiční sporty 

20 říjen - 

prosinec 

  4. Sportovní gymnastika – prostná, hrazda, přeskok, kruhy 

Posilovací a relaxační cvičení, úpoly  

5 leden 

  5. Košíková – týmová hra, turnaje 

Odbíjená – týmová hra, turnaje 

20 únor -  

květen 
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Florbal – týmová hra, turnaje 

Kopaná – týmová hra, turnaje 

Netradiční sporty 

 



 

 

172 

 

SPŠ strojní a stavební, Tábor: Technické lyceum 

Učební osnovy – Technické kreslení 

 

Učební osnova předmětu 

TECHNICKÉ KRESLENÍ 

 

Kód a název oboru vzdělání:   78-42-M/01 Technické lyceum 

Název ŠVP:     Technické lyceum 

Délka a forma studia:   4 roky, denní studium 

Datum platnosti:    od 1.9.2009 

 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

 

Obecný cíl předmětu 

Cílem předmětu je vytvoření dovednosti číst a  kreslit technické výkresy z oblasti 

strojírenství, stavebnictví a elektrotechniky. Vychovávat k přesné práci a k zachování pravidel 

grafické komunikace mezi odborníky z různých technických oborů.  

 

Charakteristika učiva 

Technické kreslení se zabývá nácvikem kreslení a napojování čar, základům zobrazování a  

normalizací v technickém kreslení. Na ně navazuje problematika kreslení strojnických, 

stavebních a elektrotechnických výkresů podle platných norem a tvorba a zpracování 

pomocných grafických podkladů. 

 

Metody a formy výuky 

Při výkladu a objasňování učiva používá učitel názorné pomůcky jako jsou modely, 

transparenty a ukázky výkresů a dokumentace z praxe.  Důležitý je důraz na přesnost, 

na dodržování technických norem, na úpravu kreslícího listu a na vztah k navazujícím 

odborným předmětům. 

 

Způsob hodnocení žáků 

Ověřování znalostí je ústním i písemným zkoušením a zpracováním výkresů.  U  prací žáků se 

zohledňuje správnost, grafická úprava a čistota provedení. Kriteria hodnocení vycházejí z 

Klasifikačního řádu školy. 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí 

Vytváření dovednosti grafické komunikace mezi odborníky v technické praxi a svými 

požadavky na úpravnost, čistotu provedení a rozvržení kreslící plochy  rozvíjení estetické 

výchovy. 

 

Začlenění průřezových témat 

Ekologie a životní prostředí – žáci jsou vedeni k pracovní kázni, která přispívá ke kladnému 

vztahu k životnímu prostředí, vede k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví, učí 

jednat hospodárně a efektivně. 

Informační a komunikační technologie – softwarové systémy pro technické konstruování 

mohou úspěšně využívat pouze uživatelé s dobře vypěstovanou prostorovou představivostí a 

se znalostmi zásad kreslení technických výkresů. 
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Občan v demokratické společnosti – žáci jsou vedeni k diskusím, k odpovědnosti, 

k posuzování různých situací, a tím se učí jednat s lidmi a samostatně se rozhodovat. 

Člověk a svět práce – technické kreslení rozvíjí smysl pro přesnost, důslednost, pečlivost, 

pořádek, a tím zvyšuje úspěšnost zařazení do pracovního kolektivu. 

Rozpis výsledků vzdělávání 

Výsledky vzdělávání 

 

Učivo 

 Žák: 

- dodržuje ve výkresové dokumentaci 

  pravidla normalizace a standardizace, 

  používá normalizované písmo, různé druhy 

  čar a zásady pro jejich uplatnění; 

- zobrazuje ve třech hlavních průmětech 

  jednoduchá i složená geometrická tělesa; 

- uplatňuje zásady zobrazování a kótování 

  v technických výkresech dle platných  

  norem, rozlišuje zvláštnosti strojírenských 

  a stavebních výkresů; 

- vytvoří výkres strojní součásti 

  a jednoduchého sestavení; 

- zobrazí strojní součásti v řezu a nakreslí 

  jejich průřezy; 

- rozlišuje druhy uložení a zásady tolerování 

  rozměrů; 

- aplikuje pravidla pro kreslení a kótování 

  stavebních výkresů; 

- uplatňuje zásady pro kreslení 

  elektrotechnických značek a schémat 

  elektrotechnických obvodů; 

- kreslí grafy a diagramy pro grafické 

  výpočty a kontrolu. 

  Technické kreslení 

- normalizace v technickém kreslení: druhy 

  norem, formáty, a skládání výkresů, 

  měřítka zobrazení, druhy čar 

  a normalizované písmo 

- zobrazování těles v technických výkresech 

- kreslení podle modelů 

- doplňování chybějících průmětů těles 

- strojnické kreslení: zobrazování 

  technických součástí, řezy technickými 

  tělesy, kótování, předepisování mezních 

  úchylek, tolerancí a jakosti povrchu, 

  výrobní výkresy součástí a sestavení 

- výkresy ve stavebnictví: základní 

  charakteristika stavebních výkresů a hlavní 

  zásady pro jejich kreslení a kótování 

- elektrotechnické kreslení: značky, druhy 

  schémat, zásady kreslení schémat 

- pomocné grafické podklady: grafy 

  a diagramy, kinematická schémata 
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Rozpis učiva 

Předmět :  TECHNICKÉ KRESLENÍ 

Ročník:  1. 

Obor:  78-42-M/01 Technické lyceum 

Počet hodin: 1. ročník, 2 týdně    

Zpracoval  : Ing. Pavel Kubíček, Ing. Eva Pivokonská 

Učebnice: Kletečka, Fořt: Technické kreslení. Computer Press 2005 

Pavlis a kol. : Cvičení z pozemního stavitelství pro 1. a 2. ročník                     

SPŠ stavebních 

 

 
Tematický celek Počty 

hodin 

období 

1. Úvod do grafické komunikace  

Organizace předmětu 

Pomůcky pro technické kreslení 

  2 

  1 

  1 

září 

2. Kreslení od ruky  

Zásady kreslení od ruky 

Kreslení přímek  

Kreslení křivek 

Kreslení podle předlohy a modelu 

Výkres č. 1 

10 

  1 

  1 

  2 

 3 

  3  

 

 

 

říjen 

 

3. Normalizace v technickém kreslení  

Druhy norem a výkresů 

Formáty a skládání výkresů, měřítka zobrazení 

Druhy čar a jejich použití 

Písmo pro technické výkresy 

Výkres č. 2 

  9 

  1 

  1 

  1 

  3 

  3 

 

listopad 

 

 

 

 

4. Technické zobrazování 

Princip a druhy promítání 

Pravoúhlé rovnoběžné promítání na více průměten, axonometrické 

promítání 

Zobrazování geometrických těles 

Doplňování chybějících průmětů 

Kreslení nárysu, půdorysu, bokorysu podle předlohy 

Kreslení nárysu, půdorysu, bokorysu podle modelu 

Výkres č. 3 

  9 

  1 

  1 

 

  2 

  1 

  1 

  1 

  2 

 

 

prosinec  

 

 

 

 

leden 

5. Strojnické kreslení  

Pravidla zobrazování  

Pohledy ( částečný, místní, shodné, rozvinutý) 

Řezy  (příčný, podélný, místní) a průřezy (sled, vysunuté) 

Výkres č. 4 

Zjednodušení zobrazování 

Kótování(základní pojmy, soustavy kót, oblouky, poloměr,  

průměr,úhly) 

Výkres č. 5 

15 

  1 

  1 

  3 

  3 

  1 

  

  4 

  2   

 

  

  

únor 

 

 

březen 
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6. Výkresy ve stavebnictví 

Základní charakteristika stavebních výkresů 

Zásady zobrazování stavebních objektů 

Orientace budovy na výkresu, orientace pohledů 

Měřítka, formáty, druhy čar, pravidla kreslení čar 

Základní pravidla při tvorbě výkresu 

Hlavní zásady kótování 

Popis a kompozice výkresu 

Výkres č. 6 (půdorys, svislý řez) 

15 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  1 

  1 

  6 

duben 

 

 

 

květen 

7. Elektrotechnické kreslení  

Značky pro el. schémata 

Druhy schémat 

Zásady kreslení schémat 

Výkres č. 7 

  6 

  2 

  1 

  1 

  2 

 

červen 
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Učební osnova předmětu 

DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE 

 

Kód a název oboru vzdělání:   78-42-M/01 Technické lyceum 

Název ŠVP:     Technické lyceum 

Délka a forma studia:   4 roky, denní studium 

Datum platnosti:    od 1.9.2009 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

 

Obecný cíl předmětu 

Cílem předmětu je přispívat k formování všestranně rozvinutého člověka, vést k dovednosti 

přesného grafického vyjádření představy a rozvíjení prostorové představivosti. Vychovávat 

člověka schopného se graficky dorozumívat, sdělovat myšlenky, představy, nápady a záměry.  

 

Charakteristika učiva 

Deskriptivní geometrie se zabývá studiem způsobů zobrazování prostorových útvarů na 

rovinu a vypracování vhodných zobrazovacích metod, které současně umožní z rovinného 

obrazu zpětnou rekonstrukci útvaru. Vztah mezi obrazem a vzorem musí být jednoznačný, 

tedy ke každému vzoru patří jediný obraz a naopak. Vyžaduje se zjištění údajů o tvaru, 

velikosti a poloze. 

 

Metody a formy výuky 

Při výkladu a objasňování učiva používá učitel názorné pomůcky, jako jsou modely, 

transparenty, výukové programy a počítačové animace. Důležité je procvičování učiva, 

prohlubování témat v mezích možností, časté opakování a zařazování úloh vztahujících se  

k odborným předmětům a k praxi. Žáci zpracovávají tematické výkresy. 

 

Způsob hodnocení žáků 

Ověřování znalostí ústním i písemným zkoušením. U samostatných prací žáků se zohledňuje 

grafická úprava a přístup k řešení úloh deskriptivní geometrie. Zařazují se tematické písemné 

práce a výkresy. Kriteria hodnocení vycházejí z Klasifikačního řádu školy. 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí 

Rozvíjení prostorové představivosti, geometrických znalostí a abstraktního myšlení, které jsou 

nutné pro technické konstruování, počítačové zpracování problémů a řešení úkolů v technické 

praxi. 

 

Začlenění průřezových témat 

Ekologie a životní prostředí – žáci jsou vedeni k pracovní kázni, která přispívá ke kladnému 

vztahu k životnímu prostředí, vede k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví, učí 

jednat hospodárně a efektivně. 

Informační a komunikační technologie – softwarové systémy pro technické konstruování a 

počítačovou grafiku mohou úspěšně zvládnout především uživatelé s geometrickými 

znalostmi a dobře vypěstovanou prostorovou představivostí. 



 

 

177 

 

SPŠ strojní a stavební, Tábor: Technické lyceum 

Učební osnovy – Deskriptivní geometrie 

 

Občan v demokratické společnosti – žáci jsou vedeni k diskusím, k odpovědnosti, 

k hodnocení různých situací, a tím se učí jednat s lidmi a samostatně se rozhodovat. 

Člověk a svět práce – deskriptivní geometrie rozvíjí smysl pro přesnost, důslednost, 

dochvilnost, pečlivost, pořádek, a tím zvyšuje úspěšnost zařazení do pracovního kolektivu.  

Rozpis výsledků vzdělávání 

Výsledky vzdělávání 

 

Učivo 

 Žák: 

- disponuje přesnými představami o vztazích 

  útvarů v prostoru, dovede je vyvodit 

  a odůvodnit; 

- aplikuje teoretické poznatky při 

  prostorovém řešení teoretických 

  i praktických úloh; 

- užívá hlavní promítací metody při řešení 

  úloh; 

- zobrazí konkrétní úlohu v daném 

  promítání; 

- ovládá principy konstrukce grafického 

  řešení; 

- provádí rekonstrukci představy útvaru 

  v prostoru podle jeho obrazů; 

- aplikuje základní konstrukce křivek a jejich 

  tečen odvozené z definic křivek, 

  ohniskových vlastností apod.; 

- vysvětlí příklady užití křivek v technické    

  praxi.             

  Deskriptivní geometrie 

- stereometrie – polohové a metrické 

  vlastnosti 

- pravoúhlé promítání na dvě navzájem 

  kolmé průmětny 

- pravoúhlá axonometrie 

- průměty rovinných útvarů, hranatých 

  a rotačních těles v obecné poloze 

- řezy těles, sítě těles, průniky těles 

- incidence bodů, přímek a rovin 

- kuželosečky 

- technické křivky – spirály, evolventy, 

  cykloidy, šroubovice 
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Rozpis učiva 

Předmět:  DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE 

Ročník:  2. - 3. 

Obor:  78-42-M/01 Technické lyceum 

Počet hodin: 2. ročník 3 týdně, 3. ročník 2 týdně    

Zpracoval: Ing. Marcel Gause, Ing. Pavel Kubíček 

Učebnice: Ladislav Drs: Deskriptivní geometrie pro střední školy I 

  Ján Korch, Katarína Mészárosová, Bohdana Musálková: Deskriptivní 

  geometrie pro 1. ročník SPŠ stavebních 

  Bohdana Musálková:  Deskriptivní geometrie pro 2. roč. SPŠ stavebních 

  J. Leinveber a kol.: Technické kreslení pro SPŠ strojnické, SNTL 1984 

 

2.r. 
Tematický celek Počty hodin Období 

1. Úvod do deskriptivní geometrie  

Vývoj, úloha a význam deskriptivní geometrie, organizace 

práce 

 2 

 2 

září 

 

2. Stereometrie – polohové a metrické vlastnosti  

Vzájemná poloha geometrických útvarů   

Řezy hranolu 

Řezy jehlanu   

Odchylka geometrických útvarů   

Kolmost přímek a rovin 

Vzdálenost geometrických útvarů   

Opakování 

20 

  5 

  3 

  3 

  3 

  1 

  4 

  1 

 

 

říjen 

 

 

listopad 

3. Pravoúhlé promítání na dvě průmětny  

Popis zobrazovací metody, sdružení průměten  

Promítání bodů 

Průměty přímky v obecné poloze, stopníky 

Skutečná velikost úsečky, odchylka přímky od průmětny 

Zvláštní polohy přímky 

Vzájemná poloha dvou přímek 

Zpracování výkresu 

Opakování 

Rovina, stopy roviny 

Hlavní a spádové přímky roviny 

Bod, přímka a obrazec v rovině 

Zvláštní polohy roviny 

Vzájemná poloha rovin – rovnoběžné roviny 

Vzájemná poloha rovin – různoběžné roviny 

Průsečnice dvou rovin – řešení střech 

Opakování 

Průsečík přímky s rovinou 

Průsečík přímky s obrazcem 

45 

  2 

  1 

  2 

  3 

  2 

  3 

  1 

  1 

  2 

  3 

  1 

  2 

  2 

  3 

  4 

  1 

  3 

  1 

  2 

 

 

 

prosinec 

 

 

 

leden 

 

 

 

únor 

 

 

 

březen 
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Průnik obrazců 

Přímka kolmá k rovině 

Třetí průmětna 

Opakování 

 

 

  2 

  3 

  1 

4. Průměty rovinných útvarů - mnohoúhelníků 

Obrazec v promítací rovině 

Obrazec v obecné rovině 

Využití osové afinity  

Opakování 

12 

  2 

  5 

  4 

  1 

 

duben 

5. Průměty, řezy a sítě hranatých těles 

Hranol – základní pojmy 

Hranol – průměty 

Hranol – řezy a sítě 

Hranol a přímka 

Zpracování výkresu 

Jehlan – základní pojmy                           

Jehlan – průměty 

Jehlan – řezy a sítě 

Jehlan a přímka 

Opakování 

20 

  1 

  3 

  4 

  2 

  1 

  1 

  2 

  3 

  2 

  1 

 

květen 

 

 

červen 

3.r. 
Tematický celek Počty hodin Období 

1. Opakování 2. ročníku 

Základní úlohy  

  2 

  2 

 

září 

2. Kuželosečky 

Elipsa 

Hyperbola  

Parabola  

Tečny ke kuželosečkám 

  9 

  2 

  2 

  2 

  3 

 

 

říjen 

3. Sdružené průměty kružnice 

Kružnice v promítací rovině 

Kružnice v obecné rovině 

Opakování 

  4 

  1 

  2 

  1 

 

 

 

4. Průměty, řezy a sítě oblých těles 

Válec – průměty 

Válec – řezy a sítě 

Válec a přímka 

Kužel - průměty 

Kužel – řezy a sítě 

Kužel a přímka 

20 

  2 

  3 

  2 

  2 

  3 

  2 

listopad 

 

 

prosinec 
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Koule – průměty 

Koule – řezy 

Koule a přímka  

Zpracování výkresu 

Opakování 

  1 

  2 

  1 

  1 

  1 

leden 

 

 

5. Průniky těles  

Průniky hranatých těles  

Průniky rotačních těles  

Průniky hranatých a rotačních těles  

Zpracování výkresu 

Opakování 

13 

  5 

  4 

  2 

  1 

  1 

 

únor 

 

březen 

 

duben 

6. Pravoúhlá axonometrie        

Základní úvahy  

Zobrazení bodu  

Zobrazení přímky 

Základní úlohy o přímkách a rovinách  

Obrazec v rovině  

Řezy těles, zobrazování objektů  

Opakování 

11 

  1 

  1 

  1 

  2 

  2 

  3 

  1 

 

 

 

 

květen 

7. Technické křivky  

Archimédova spirála, evolventa  

Šroubovice 

Cykloidy 

Epicykloidy 

Hypocykloidy  

Opakování 

  7 

  1 

  1 

  2 

  1 

  1   

 

červen 
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Učební osnova předmětu 

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

 

Kód a název oboru vzdělání:   78-42-M/01 Technické lyceum 

Název ŠVP:     Technické lyceum 

Délka a forma studia:   4 roky, denní studium 

Datum platnosti:    od 1.9.2013 

 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

 

Obecný cíl předmětu 

Cílem vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích je naučit žáky pracovat 

s prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi tak, aby 

byli schopni je efektivně využívat v průběhu přípravy v jiných předmětech, v dalším studiu i 

při výkonu povolání po absolvování školy, ale i v soukromém a občanském životě. 

 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli: 

efektivně využívat prostředky informačních a komunikačních technologií při dalším studiu i v 

praktickém životěporozumět zpracování dat v počítači, pracovat s operačním systémem a s 

daty na 

pokročilé uživatelské úrovni 

pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením, naučit se 

používat nový aplikační software 

formulovat svůj požadavek a využívat při interakci s počítačem algoritmické myšlení 

řešit pomocí algoritmizace a objektově orientovaného jazyka jednodušší programátorské 

úlohy 

komunikovat pomocí internetu, získávat a využívat informace z celosvětové sítě 

internet, orientovat se v nich, uvědomovat si nutnost posouzení věrohodnosti informací 

prezentovat informace a výsledky své práce, tvořit a upravovat webové stránky 

aktivně používat prostředky zabezpečení dat před zneužitím a ochrany dat před 

zničením, dodržovat autorská práva. 

 

V efektivní oblasti směřuje vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích 

k tomu, aby žáci získali: 

důvěru ve vlastní schopnosti při práci s prostředky informačních a komunikačních 

technologií 

potřebu dále se vzdělávat a využívat nové prostředky a aplikace 

motivaci k využívání prostředků ICT při studiu i v praktickém životě 

motivaci k dodržování etických pravidel při práci s informacemi a k dodržování 

autorských práv. 

 

Charakteristika učiva 

Žáci porozumí základům informačních a komunikačních technologií, naučí se na uživatelské 

úrovni používat operační systém, kancelářský software, budou pracovat s dalším běžným 
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aplikačním programovým vybavením a budou schopni naučit se používat nové aplikace. 

Dovedou efektivně vyhledávat informace a komunikovat prostřednictvím internetu. Naučí se 

principy algoritmizace, budou řešit jednoduché programátorské úlohy. 

 

Metody a formy výuky 

Při výkladu a procvičování učiva se používá skupinového i individuálního způsobu výuky. 

Důraz je kladen i na samostatnou práci žáků - zejména při odborném vedení vyučujícího, 

která může být i týmová. Zařazují se problémové úlohy vztahující se k odborným předmětům 

a praxi. 

 

Způsob hodnocení žáků 

Hodnocení vychází ze školního klasifikačního řádu. Ověřování znalostí bude prováděno 

ústním i písemným zkoušením nebo formou samostatné práce tematicky zaměřené. 

Hodnocení je prováděno bodovým systémem. Hodnocení bude mít motivační charakter, žáci 

budou vedeni tak, aby cítili potřebu vzdělávat se s ohledem na využitelnost získaných znalostí 

a dovedností v dalším studiu i v praktickém životě. 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí 

Práce s prostředky informačních a komunikačních technologií má dnes nezbytnou funkci pro 

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

se naučí používat základní a aplikační programové vybavení počítače, pracovat s informacemi 

a komunikačními technologiemi. Při výuce budou řešeny praktické úkoly z ostatních 

předmětů s důrazem na upevnění mezipředmětových vazeb. 

 

Začlenění průřezových témat 

Ekologie a životní prostředí - žák je seznámený se zdravotními riziky vyplývající 

z nadměrnou prací u počítače. Je poučen o ekologické likvidaci technických prostředků 

výpočetní techniky, šetří energii používáním úsporných režimů. 

Informační a komunikační technologie - využívá počítačového modelování s mnoha 

aplikacemi při popisu fyzikálních, chemických, sociálních, meteorologických, sociálních a 

jiných jevů. Učí se vyhledávat informace pro praktické řešení a rozhodování při plnění úkolů - 

používat dorozumívacích technologií. 

Občan v demokratické společnosti - žáci budou vedeni ke vhodné míře sebevědomí a k 

odpovědnému jednání (zejména ve smyslu dodržování autorských práv při práci s počítačem a 

k etickému chování při práci s informacemi). Při vyhledávání informací na internetu budou 

vedeni k tomu, aby dovedli diskutovat o kontroverzních informacích, ke schopnosti 

vyhodnocení a použití získaných informací a ke schopnosti odolávat myšlenkové manipulaci 

ze strany informací publikovaných na internetu. Budou vedeni k zodpovědnému přístupu k 

vlastní i k týmové práci. 

Člověk a svět práce - bude realizováno zejména při vyhledávání informací o povoláních, o 

vzdělávací nabídce, o nabídce zaměstnání a při jejich posouzení z hlediska vlastních 

profesních cílů, písemnou sebepreprezentací při vstupu na trh práce (šablona životopisu, 

vyplnění a odeslání dotazníku nebo přihlášky v elektronické podobě).  
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Rozpis výsledků vzdělávání 

Výsledky vzdělávání 

 

Učivo 

  

Žák: 

ovládá základní principy a pravidla pro tvorbu 

prezentace 

dokáže vytvořit funkční prezentaci pomocí 

zvoleného prezentačního programu 

orientuje se v základních pojmech a 

dovede popsat prostředí textového editoru a 

nastavení zobrazení dokumentu 

používá vhodné formáty a styly pro tvorbu 

dokumentů 

je schopen vkládat různé objekty do 

dokumentu 

dokáže pracovat se šablonami 

rozumí principům funkce a oblasti využívání 

tabulkových procesorů, strukturu tabulky 

ovládá běžné práce v tabulce 

dovede formátovat vzhled tabulky 

je schopen pracovat se základními vzorci a 

funkcemi tabulky 

dokáže filtrovat a řadit data v tabulce 

je schopen vytvářet a editovat grafy 

dovede importovat data z externího souboru 

 

 

1 Práce s textem, Internet, základy ICT,   

   operační systém, tabulkový kalkulátor 

aplikační software – prezentace 

MS Word 

MS Excel  

 

dovede efektivně využívat standardní 

aplikační vybavení 

dokáže popsat pojem informace a její 

charakter 

aktivně využívá nástrojů Internetu  

dokáže vysvětlit základní pojmy dělení sítí, 

    jejich struktury, architektury, topologie  

orientuje se v základních technických dílech, 

nutné pro výstavbu počítačové sítě 

dokáže vysvětlit základní výhody 

počítačových sítí 

využívá prostředků sítě, sdílených objektů a 

    aplikací 

orientuje se v různých druzích aplikačního 

software 

je schopen vysvětlit strukturu a způsoby 

fungování internetu 

orientuje se ve službách internetu 

je schopen vyhledat informaci na internetu 

2 Práce se standardním aplikačním 

   programovým vybavením 

práce se standardním aplikačním vybavením 

informační zdroje 

práce v lokální síti - přenosové možnosti 

Internetu 

Internet, komunikace 

základy ICT 

operační systémy 
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rozumí zásadám bezpečného využívání 

internetu 

dokáže vysvětlit pojem informace a její 

charakter 

rozumí základním pojmům z oboru ICT, zná 

stavbu počítače 

dokáže vysvětlit funkci základních    

komponent a periferií počítače  

je schopen charakterizovat funkci operačního 

systému, zná jeho vlastnosti a možnosti 

ovládání a nastavení 

ovládá současný operační systém 

 

orientuje se ve způsobu zobrazení informace v 

počítači 

dovede převádět čísla do jiných číselných 

soustav 

je schopen popsat postup vzniku počítačového 

programu 

má přehled o současných způsobech 

programování 

orientuje se v prvcích grafických 

algoritmických nástrojů a jejich významech 

dovede sestavit algoritmus pro zpracování 

konkrétní úlohy 

dokáže vysvětlit základní příkazy a pojmy 

strukturovaného programování 

je schopen v jazyku C vytvořit  jednoduché 

řídící a iterační struktury 

dokáže se orientovat v jazyku C v 

programování jednorozměrných a 

vícerozměrných polí 

je schopen vysvětlit význam základních 

pojmů počítačové grafiky 

ovládá práci ve vektorovém editoru - orientuje 

se v zásadách kreslení čar a tvarů, 

dokáže transformovat a tvarovat objekty, 

umí pracovat s textem, orientuje se při  

použití speciálních a interaktivních efektů 

ovládá základy práce v rastrovém editoru 

 

3 Práce v lokální síti, elektronická 

   komunikace, komunikační 

   a přenosové možnosti internetu 

programování - algoritmizace 

programování - programovací jazyk C 

Corel Draw 11 

Corel PhotoPaint-práce s rastrovou grafikou 

 

 

orientuje se v principech a možnostech 

základních komponent a periferiích počítače 

ovládá problematiku pamětí, jejich druhy a 

funkce 

orientuje se ve funkcích periferních zařízení a 

jejich připojení k počítači 

ovládá práci s textovým editorem 

je schopen vytvářet pokročilejší tabulky a 

4 Informační zdroje, celosvětová 

   počítačová síť internet 

opakování - základní informatika 

opakování - hardware 

opakování - software 

rozšířené dovednosti WORD, EXCEL, 

ACCESS 

dynamické webovské stránky - CCS, SQL 
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grafy 

dokáže efektivně využívat běžnou 

databázovou aplikaci 

dovede vytvářet složitější uživatelské dotazy 

ovládá práci v kaskádových stylech a 

dotazovacím jazyku SQL 

je schopen pomocí jazyka CSS vytvořit 

webovský dokument 

orientuje se v základních pojmech a 

principech z oblasti počítačové grafiky 

ovládá grafické a multimediální formáty, 

jejich vlastnosti a způsoby využití 

je schopen práce ve vektorovém a rastrovém 

grafickém editoru 

 

opakování - prezentace 

opakování - počítačová grafika 

úvod do objektového programování-CBuilder 
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Rozpis učiva 

Předmět :  ICT – Technické lyceum 

Ročník:  1. - 4. 

Obor:  78-42-M/001 Technické lyceum 

Počet hodin: 1. ročník 2 týdně, 2. ročník 2 týdně, 3. ročník 2 týdně, 4. ročník 2 týdně 

Zpracoval:  Mgr. Jiří Dvořák 

Učebnice: Herout, P.: Programování v jazyce C  

Kadlec, V.: Učíme se programovat v jazyce C, ISBN: 80-7226-715-9 

Vlastní texty 

 

 
1.r.   

    

Tematický celek Počty 

hodin 

Období 

1. Software pro tvorbu prezentací MS Powerpoint 

(15hodin) 

Pracovní prostředí 

Šablony. 

15 září - říjen 

  Formát snímku.    

  Grafika prezentace.    

  Tvary.    

  Animace.    

  Zásady prezentací a prezentování.    

  Prezentace na vlastní téma – projekt.    

2. Textový editor - MS Word, OpenOffice Writer           

(21 hodin) 

Textové editory. 

21 říjen - leden 

  Práce v prostředí MS Word.    

  Rozložení stránky.    

  Formát písma.    

  Formát odstavce.    

  Práce se schránkou.    

  Tabulátory.    

  Styly.    

  Grafika.    

  Vzorce, rovnice, znaky.    

  Odrážky, číslování, seznamy.    

  Hypertext.    

  Záhlaví, zápatí.    

  Opakovací test.    

  Open Office Writer.    

3. Tabulkový procesor – MS Excel, OpenOffice Calc  

(30 hodin) 

Tabulkové procesory. 

30 leden - 

červen 
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  Seznámení s prostředím programu.    

      

  Formát buněk.    

  Tvorba formuláře dle zadání.    

  Vzorce.    

  Funkce.    

  Hypertextový odkaz.    

  Vyhledávání, filtrování, třídění dat.    

  Grafy.    

  Tisk souboru, oblast tisku.    

  Export a import dat.    

  OpenOffice Calc.    

2. r. Tematický celek Počty 

hodin 

Období 

1. Základy ICT (22 hodin) 

Historický vývoj počítačů. 

Počítače. 

22 září - 

listopad 

  Princip funkce jednotlivých komponent.    

  Periferní zařízení.    

  Software a autorský zákon.    

  Data, komprese, správa dat.    

  Škodlivý software a ochrana dat.    

2. Operační systémy (8 hodin) 

Historický vývoj OS. 

Princip funkce OS. 

8 listopad - 

prosinec 

  Deadlock.    

  Operační systémy Microsoft.    

  Operační systémy Apple.    

  Operační systémy Linux.    

  Serverové operační systémy.    

  Základy práce s operačním systémem.    

3. Počítačové sítě (9 hodin) 

Historický vývoj počítačových sítí. 
9 prosinec - 

leden 

  Komponenty počítačových sítí.    

  Topologie počítačových sítí.    

  Dělení počítačových sítí.    

  Síťová architektura.    

  Komunikace v počítačové síti.    

4. Internet (27 hodin) 

Historie sítě internet. 

Struktura internetu. 

Protokoly sítě internet. 

27 leden - 

červen 
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  Domény.    

  Elektronická pošta.    

  Služby sítě internet.    

  Bezpečnost.    

  Internetový prohlížeč.    

  Internetový vyhledávač.    

  Jazyk HTML.    

3.r. Tematický celek Počty 

hodin 

Období 

1. Programování - algoritmizace (8 hodin) 

Dekompozice algoritmu. 

Dekompozice algoritmu. 

8 září 

2. Programování - programovací jazyk C (23 hodin) 

Vznik, vývoj a charakteristika. 

Základní pojmy. 

23 říjen - 

prosinec 

  Jednoduché datové typy.    

  Terminálový vstup a výstup.    

  Řídící struktury.    

  Iterační příkazy.    

  Jednorozměrné pole.    

  Vícerozměrné pole.    

  Funkce a práce s nimi.    

  Samostatný projekt    

3. Vektorová grafika - Corel Draw 11 (29 hodin) 

Základní pojmy. 

Základy kreslení, kreslení čar a tvarů. 

29 prosinec - 

duben 

  Výběr, transformování a tvarování objektů.    

  Definování obrysů a výplní.    

  Práce s textem, řetězcový a odstavcový text.    

  Použití speciálních efektů.    

  Použití interaktivních efektů.    

  Vytvoření kresby pro síť Internet.    

  Samostatná závěrečná práce.    

4. Rastrová grafika (6 hodin) 

MS Windows - Malování, Corel PhotoPaint. 
6 duben - 

červen 

  Základy práce v SW nástrojích.    

  Rastrové formáty, komprese.    
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4.r. Tematický celek Počty 

hodin 

Období 

1. Opakování MS Word - dovednosti pro zpracování 

ročníkové práce (8 hodin) 

8 září - říjen 

  Formát dokumentu, typografie.    

  Styly.    

  Tvorba vzorců a rovnic.    

  Záložky.    

  Obsah, odkazy.    

  Poznámky pod čarou.    

  Číslování stránek, odrážky.    

  Zdroje - citace.    

2. Opakování MS Excel - dovednosti pro zpracování 

ročníkové práce a pokročilé dovednosti (11 hodin) 

Formát buňky, tabulky. 

Vzorce, funkce. 

11 říjen - 

listopad 

  Funkce uvnitř funkcí.    

  Grafy.    

  Export a import dat.    

  Kontingenční tabulka.    

  Formulář.    

3. Tvorba maker v MS Office a jejich použití (4 hodiny) 4 prosinec 

4. Opakování MS Powerpoint - vlastní tema prezentace, 

zásady prezentování (3 hodiny) 

3 prosinec - 

leden 

  Tvorba vlastního tematu.    

  Typografie a zásady správného prezentování.    

5. Databázové programy MS Access (12 hodin) 

Datové typy. 

Struktury tabulek. 

12 leden - 

březen 

  Masky a výchozí podmínky.    

  Výběrové dotazy.    

  Parametrické dotazy    

  Aktualizační dotazy    

  Import a export dat    

6. Databázové programy MySQL (12 hodin) 

Datové typy. 

Struktury tabulek. 

12 březen - 

duben 

  Masky a výchozí podmínky.    

  Výběrové dotazy.    

  Parametrické dotazy    

  Aktualizační dotazy    

  Import a export dat    
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7. Opakování učiva a příprava k maturitní zkoušce  

(6 hodin) 

6 květen - 

červen 

8. Samostatná práce zahrnující užití dovedností a znalostí 

získaných za dobu celého studia. (4 hodiny) 

4 červen 
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Učební osnova předmětu 

CAD SYSTÉMY (ELE+PRG) 

 

Kód a název oboru vzdělání:   78-42-M/01 Technické lyceum 

Název ŠVP:     Technické lyceum 

Délka a forma studia:   4 roky, denní studium 

Datum platnosti:    od 1.9.2009 

 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

 

Obecný cíl předmětu 

Cílem předmětu je přispívat k formování všestranně rozvinutého člověka,  k rozvoji rozumové 

a mravní výchovy,  vést k důslednosti a přesnosti. Má teoretické vědomosti a dovednosti 

vedoucí k rychlému a přesnému kreslení v CAD programu. Umí vytvořit výrobní výkresovou 

dokumentaci v CAD programu podle předlohy. Ovládá základní metody modelování. Předmět 

připravuje žáka k tomu, aby byl schopen využívat CAD programy i  v jiných odborných 

předmětech během středoškolského studia, v dalším vysokoškolském studiu a výkonu 

budoucího povolání . 

 

Charakteristika učiva 
Výuka volně navazuje na předmět Technické kreslení a žák by měl zvládnout přechod od 

technického kreslení manuálním způsobem ke zpracování výkresů pomocí počítačové 

techniky. Žák umí pracovat na počítači v grafických editorech využívaných v oblastech 

návrhů strojů, staveb, modelování a designu. Užívá metod optimalizace tvorby. Má schopnost 

designérského navrhování modelů. Ovládá přenos grafických informací, jak z oblasti 2D 

kreslení, tak i 3D modelování do jiných programů. 

  

Metody a formy výuky 
Při výuce je využívána práce s osobním počítačem a s dalšími prostředky informačních a 

komunikačních technologií. Je využíván odborný aplikační software pro počítačovou podporu 

konstruování. Využívají se rovněž prostředky online a offline  komunikace a práce 

s technickou literaturou. Výklad učiva probíhá formou projekce a žáci pak samostatně  řeší 

zadané úkoly a problémy,  aplikují získané dovednosti a vědomosti v konkrétní situaci.  

 

Způsob hodnocení žáka 

Kriteria hodnocení vycházejí z klasifikačního řádu školy.  Hlavní formou je hodnocení  

výsledků zadaných úloh, důraz je kladen na samostatnost, přesnost a  rychlost žáků. Hodnotí 

se též aktivní přístup při zpracování jednotlivých  úkolů. Hodnocení žáka musí mít motivační 

charakter.  

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí 

Komunikativní kompetence – žák dovede využívat získaných informací při řešení zadaných 

úkolů. Při vysvětlování používá odbornou terminologii, náčrty, grafy apod.. 
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Sociální kompetence – žák se učí přijímat a zodpovědně řešit zadané úkoly, nezaujatě zvažuje 

návrhy druhých, přispívá k vytváření vstřícných mezilidských vztahů.  

Samostatnost při řešení úkolů – při řešení dovede úkol identifikovat a analyzovat. Dovede 

stanovit různé varianty řešení, u kterých zvažuje výhody a nevýhody a dovede vybrat 

optimální variantu řešení za pomoci učitele.  

 

Využití  prostředků informačních a komunikačních technologií – umí vyhledat pro získání   

určitých informací odpovídající informační zdroj. Získané informace dovede efektivně využít.  

 

Začlenění průřezových témat 

Člověk a životní prostředí - při řešení úkolů musí žák vždy uplatňovat metody a technologické 

postupy, které jsou šetrné k životnímu prostředí.  

Informační a komunikační technologie – žák využívá prvků moderních informačních a 

komunikačních technologií, efektivně je využívá v průběhu vzdělávání i při samostatném 

řešení praktických úkolů.   

Občan v demokratické společnosti – přínos předmětu je realizován tím, že žák je veden 

k aktivitě, odpovědnosti při řešení úkolů, k diskuzím a kritickému hodnocení své práce.  

Člověk a svět práce – žák je vychováván tak, aby své vědomosti a dovednosti dovedl uplatnit 

na trhu práce. Žáci jsou vedeni k samostatnosti a k uvědomění si vlastní hodnoty na trhu 

práce.  
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Rozpis výsledků vzdělávání 

Výsledky vzdělávání 

 

Učivo 

 Žák: 

- seznámí se s možnostmi využívání  CAD 

systémů 

Úvod do problematiky CAD systémů 
 

-zná principy  kreslení jednotlivých objektů 

-umí editovat objekty 

- umí modifikovat objekty 

-zná principy práce v jednotlivých souřadných 

systémech 

-zná principy vizualizace dat 

-ovládá práci v hladinách 

-umí zpracovávat text 

-používá knihovny 

-umí nastavit kótovací styl a kótovat objekty 

-pracuje s bloky, atributy a externími 

referencemi 

-vytváří tiskové vstupy a přenosy dat mezi 

aplikacemi 

Zásady kreslení v systému AutoCAD v 2D  

- vypracovává jednoduchou technickou 

dokumentaci    
Samostatná práce 

 

- vypracovává dokumentaci  strojních součástí  

- kreslí výkresy součástí 

- využívá výpočetní techniku s programem 

AutoCAD 

Strojnické výkresy 

- vypracovává elektronická, elektrotechnická 

a elektroinstalační schémata 

- využívá výpočetní techniku s programy 

AutoCAD a Eagle 

- zná základní pojmy technické prováděcí 

dokumentace 

- orientuje se v dělení technické dokumentace 

- umí vytvořit výkresovou dokumentaci ze 

zadaného elektrotechnického výkresu 

- je schopen podle zadaného elektronického 

schématu navrhnout plošný spoj 

Elektrotechnické výkresy 

- umí modelovat jednoduchá tělesa 

a modifikovat je, vytvořit sestavu 

- vytváří výkresovou dokumentaci 

jednotlivých modelů a sestav a umí je 

prezentovat 

- používá knihovny 

- vytváří tiskové výstupy a přenosy dat mezi 

aplikacemi 

Práce v 3D systémech  strojírenských 

- popis prostředí a jeho nastavení   

- tvorba modelů  

- editace modelů  

- tvorba sestav 

 

- umí navrhnout způsob výroby na základě Práce v CAD - CAM systémech   
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modelu součásti, provést simulaci obrábění, 

zjistit kolize a odstranit je 

popis prostředí a jeho nastavení 

− zná podstatu CAD programů a jejich      

   obecné rysy 

− uplatňuje principy přesného kreslení 

− ovládá koordinaci pohybů vedoucí k rychlé 

   práci 

− vytvoří výrobní výkresovou dokumentaci 

   s využitím CAD programů 

- získání prostorové představivosti; 

- kreativní přístup k práci; 

- technické myšlení; 

- dodržování technických norem; 

- týmová spolupráce; 

 

Základy počítačového modelování 

CAD programy a jejich význam 

Základy 2D kreslení 

- zadávání souřadnic v rovině 

- kreslící příkazy 

- práce s hladinami 

- práce se soubory, prototypový 

Pracovní plocha    

Uchopování objektů     

Vlastní nastavení (jednotky)     

Transformace (kopírování, zrcadlení, otáčení)  

Změna měřítka     

Řídící body      

Pokročilé renderování 

−   modeluje součást; 

-    získání prostorové představivosti; 

-    kreativní přístup k práci; 

-   ověřovat si získané poznatky, kriticky 

     zvažovat názory, postoje a jednání jiných 

      lidí 

 pracovat v týmu a podílet se na realizaci 

společných pracovních a jiných činností; 

 přispívat k vytváření vstřícných 

mezilidských vztahů a k předcházení 

osobním konfliktům, nepodléhat 

předsudkům a stereotypům v přístupu 

k druhým. 

 volit prostředky a způsoby (pomůcky, 

studijní literaturu, metody a techniky) 

vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, 

využívat zkušeností a vědomostí nabytých 

dříve; 

 vyjadřovat se a vystupovat v souladu se 

zásadami kultury projevu a chování; 

Pokročilá tvorba a výroba tech. výkresů 

kótování  

vytvoření plošného objektu 

Tvorba: 

- křivky     

- plochy       

Transformace (kopírování, zrcadlení, otáčení)  

Změna měřítka     

Tvorba plošných objektů   

Stříhání ploch     

Vysouvání křivek a ploch  

Zpracování elektrotechnické výkresové 

dokumentace  

     

 

 

 

 

 

 

 

- zná podstatu vektorové grafiky; 

− uplatňuje principy přesného kreslení; 

- začíná tvořit 2D grafiku; 

- tvoří si přehled v základech firemní grafiky; 

Vytváření  2D grafiky 

Základní pojmy 2D vektorové grafiky 

Základy kompozice, barev  

Vlastnosti použití     

Základy v kreslení čar, objektů a tvarů 

Ovládání vodících linek    

Transformování objektů  a práci s textem  

Základní pojmy 2D bitmapové grafiky 

Úprava renderů a fotek    

Použití masky 

 

 pracovat s osobním počítačem a dalšími Tvorba prezentace ročníkových prací 
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prostředky informačních a komunikačních 

technologií; 

 pracovat s běžným základním a aplikačním 

programovým vybavením; 

 učit se používat nové aplikace; 

 podněcovat práci týmu vlastními návrhy na 

zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě 

zvažovat návrhy druhých; 

dokumentace 

Export dat a vzájemné vazby mezi programy 

Tisk a barevné zobrazování 
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Rozpis učiva 

Předmět :  CAD SYSTÉMY (ELE+PRG) 

Ročník:  1. - 4. 

Obor:  78-42-M/001 Technické lyceum 

Počet hodin: 1.ročník 2 týdně, 2. ročník 1 týdně, 3. ročník 2 týdně, 4. ročník 2 týdně 

Zpracoval  : Ing. Eva Pivokonská, Ing. Václav Beňas, Ing. Tomáš Kotrba 

Učebnice: P.Fořt, J.Kletečka, AutoCAD 2 000, Computer Press Praha 

M.Spielmann, J.Špaček, AutoCAD 2002-2005, CP Books,a.s. Brno, Inventor, 

Edge CAM, Mikroprog, Revit(Computer Press Praha), Práce v nárhovém 

systému EAGLE - učební text,  AutoCAD – kreslení 2D, učební text 

vlastní a školní materiály 

 

1.r. 
Tematický celek Počty 

hodin 

Období 

  1. Úvod do problematiky CAD systémů (2hodiny)   
Metodika práce ve 2Dsystému  

2 

2 
září 

  2. Zásady kreslení v systému AutoCAD  (60 hodin) 

Uživatelské prostředí AutoCADu 

Úsečka 

Souřadné systémy 

Kružnice 

Uchopovací módy 

Editační uzly, výběr objektů 

Ořezání,prodloužení objektů 

Test 

Zaoblení, zkosení hran, procvičování  

Paralelní kopírování ( ekvidistanty) 

Polygon 

Tvorba pole objektů 

Test 

Obdélník 

ZOOM, šrafování 

Zrcadlení, otočení objektů, procvičování 

Křivka 

Kopírování, posun, protažení objektů 

Test 

Elipsa 

Změna měřítka objektů 

Rozdělení objektů na daný počet úseků 

Rozdělení objektů podle délky úseku 

Rozložení objektů 

Test 

Práce v hladinách 

Zpracování textu 

Kótování 

60 

1 

1  

3      

1    

1    

1    

2    

1    

2   

1   

1   

2   

1   

1   

1   

2   

1   

2   

1   

1   

2   

1   

2   

1   

1   

5   

5   

5    

 

září  

 

 

 

 

říjen 

 

 

 

 

listopad 

 

 

 

 

prosinec 

 

 

 

leden 

 

 

 

únor 

 

 

březen 
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Změna vlastností objektů 

Bloky  

Atributy 

Externí reference 

Tisk 

1   

3   

3   

3   

1   

 

duben,  

 

květen 

 

3. Samostatná práce (4 hodiny) 4  

 
červen 

 

2.r 
Tematický celek     Počty 

hodin 

 

Období 

1.  
Opakování učiva  1. ročníku (4 hodiny)   4 

září 

2. 

 

Strojnické výkresy (9 hodin) 

Druhy a obsah strojnických výrobních výkresů 

CAD nástroje pro tvorbu výrobních výkresů 

Výrobní výkres rotační strojní součásti  

Výrobní výkres nerotační strojní součásti  

 9 

 1 

 2 

 3 

 3 

 

 

 

říjen 

listopad 

prosinec 

3. 

 

Návrh a konstrukční řešení sestavy (15hodin) 

Výkres sestavení  

Výkres součásti ze sestavy 

Výrobní postup jednoduché součásti 

Vazba CAD/CAP/CAM/CAE/FEM 

Samostatná práce – výkres vybrané součásti 

15 

4 

3 

1 

2 

5 

leden 

únor 

březen  

duben 

4. Elektrotechnické výkresy (5hodin)  

Využití 2D technologií v elektrotechnice 

 

5   

květen 

červen 

3.r. 
Tematický celek  Počty 

hodin 

Období 

1. Opakování a učiva ze 2. ročníku (6 hodin) 6 září 

2. Práce v 3D systémech strojírenských  - Inventor ( 42hodin) 

- popis prostředí a jeho nastavení   

- tvorba modelů  

- editace modelů  

- tvorba sestav  

- závěrečná  práce  

42 

  2 

16 

  8  

12 

  4 

září - 

březen 

 

3. Práce v CAD - CAM systémech ( 16hodin)                                                                                                                                                                                                                            

-Inventor CAM, Mikroprog, Fanuc, Sinumerik Heidenhain 

 popis prostředí a jeho nastavení 

- tvorba NC kódu 

-závěrečná práce  

16 

10 

 

 

  6 

duben-

květen 

4. Závěrečná práce  (8 hodin)   8 

 

květen –  

červen 
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4.r. 
Tematický celek Počty 

hodin 

Období 

1. Plošné spoje (2 hodiny) 
Význam a funkce plošných spojů, techniky návrhu DPS 

Základní vlastnosti a verze systému Eagle, Control Panel 

2 

1 

1 

 

září 

2. Editor schémat (12 hodin) 
Popis pracovního prostředí, nastavení rastru a měrných jednotek  

Ohraničení pracovní plochy, kreslení schémat 

Knihovny, komponenty knihoven, výběr součástek z knihoven 

Rozmístění symbolů součástek a popis jejich hodnot a typů 

Klasifikační test za daný blok učiva 

Propojení vývodů pouzder součástek, kreslení sběrnic a sítí  

Vytváření polygonů 

Přemísťování a úpravy, šířka spojů a mezery mezi nimi, zvětšení 

průměru pájecí plošky 

Samostatná práce – návrh schématu zapojení; samostatná práce na 

vylosované téma 

12 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

říjen 

 

 

 

 

 

3. Tvorba návrhu plošného spoje (12 hodin) 
Vytvoření desky: 

Příkaz BOARD, popis pracovního prostředí 

Nastavení obrysu desky, volba rastru a šířky plošných spojů,  

vzdušné spoje 

Základní pravidla pro umísťování součástek, definice vlastností 

součástek a spojů, přesuny  

Klasifikační test za daný blok učiva 

Editace desky: 

Základní pravidla pro vedení plošných spojů, propojení signálů 

pomocí příkazů ROUTE,  AUTOROUTER 

Přemísťování, otáčení, zrcadlení objektů, propojky  

Změna parametrů objektů  

Hladiny a jejich princip 

Rozlévání ploch mědi - příkazy POLYGON, RATSNEST, výstup 

matrice pro leptání 

Samostatná práce – návrh plošného spoje; samostatná práce na 

vylosované téma  

12 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

2 

1 

1 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

listopad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prosinec 

 

4. Úvod do problematiky CAD systémů (1 hodina) 
Význam a rozdělení CAD systémů  

1 

1 
 

5. Kreslení a editace ve 2D výkresu AutoCAD Mechanical (17 hodin)  
Pracovní prostředí, jeho nastavení, práce s pohledy  

Kreslící pomůcky, úchopové režimy  

Editační příkazy 

Pořadí a výřezy  

Kótování a šrafování 

Praktické využití kreslících a editačních příkazů 

Hladiny a vlastnosti prvků, informace o objektech 

Technická zařízení budov v půdorysu 

Slepé výkresy 

Samostatný projekt – půdorys objektu  

17 

1 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

 

 

leden 

 

 
 

únor 

 

březen 
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6. Kreslící a anotační elektrotechnické prvky v CADKon 2D výkresu 

(7 hodin) 
Makroeditor – sanitární zařízení, elektroinstalace 

Anotace: nástroje kóta, text, popis  

Editační příkazy a práce s textem  

Samostatný projekt – podrobnější půdorys s elektrotechnickými objekty a 

anotací 

7 

 

2 

2 

1 

 

2 

 

 

 

duben 

7. Tvorba výkresové dokumentace (5 hodin) 
Technická prováděcí dokumentace  

Výkresová elektrotechnická dokumentace  

Samostatný projekt – vytvoření technické dokumentace k půdorysu 

s elektrotechnickými objekty a anotací 

5 

1 

2 

 

2 

 

 

květen 
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Učební osnova předmětu 

CAD SYSTÉMY (ARC+STV) 

 

Kód a název oboru vzdělání:   78-42-M/01 Technické lyceum 

Název ŠVP:     Technické lyceum 

Délka a forma studia:   4 roky, denní studium 

Datum platnosti:    od 1.9.2009 

 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

 

Obecný cíl předmětu 

Cílem předmětu je přispívat k formování všestranně rozvinutého člověka,  k rozvoji rozumové 

a mravní výchovy,  vést k důslednosti a přesnosti. Má teoretické vědomosti a dovednosti 

vedoucí k rychlému a přesnému kreslení v CAD programu. Umí vytvořit výrobní výkresovou 

dokumentaci v CAD programu podle předlohy. Ovládá základní metody modelování. Předmět 

připravuje žáka k tomu, aby byl schopen využívat CAD programy i  v jiných odborných 

předmětech během středoškolského studia, v dalším vysokoškolském studiu a výkonu 

budoucího povolání . 

 

Charakteristika učiva 

Výuka volně navazuje na předmět Technické kreslení a žák by měl zvládnout přechod od 

technického kreslení manuálním způsobem ke zpracování výkresů pomocí počítačové 

techniky. Žák umí pracovat na počítači v grafických editorech využívaných v oblastech 

návrhů strojů, staveb, modelování a designu. Užívá metod optimalizace tvorby. Má schopnost 

designérského navrhování modelů. Ovládá přenos grafických informací, jak z oblasti 2D 

kreslení, tak i 3D modelování do jiných programů. 

  

Metody a formy výuky 

Při výuce je využívána práce s osobním počítačem a s dalšími prostředky informačních a 

komunikačních technologií. Je využíván odborný aplikační software pro počítačovou podporu 

konstruování. Využívají se rovněž prostředky online a offline  komunikace a práce 

s technickou literaturou. Výklad učiva probíhá formou projekce a žáci pak samostatně  řeší 

zadané úkoly a problémy,  aplikují získané dovednosti a vědomosti v konkrétní situaci.  

 

Způsob hodnocení žáka 

Kriteria hodnocení vycházejí z klasifikačního řádu školy.  Hlavní formou je hodnocení  

výsledků zadaných úloh, důraz je kladen na samostatnost, přesnost a  rychlost žáků. Hodnotí 

se též aktivní přístup při zpracování jednotlivých  úkolů. Hodnocení žáka musí mít motivační 

charakter.  

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí 

Komunikativní kompetence – žák dovede využívat získaných informací při řešení zadaných 

úkolů. Při vysvětlování používá odbornou terminologii, náčrty, grafy apod.. 
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Sociální kompetence – žák se učí přijímat a zodpovědně řešit zadané úkoly, nezaujatě zvažuje 

návrhy druhých, přispívá k vytváření vstřícných mezilidských vztahů.  

Samostatnost při řešení úkolů – při řešení dovede úkol identifikovat a analyzovat. Dovede 

stanovit různé varianty řešení, u kterých zvažuje výhody a nevýhody a dovede vybrat 

optimální variantu řešení za pomoci učitele.  

Využití prostředků informačních a komunikačních technologií – umí vyhledat pro získání   

určitých informací odpovídající informační zdroj. Získané informace dovede efektivně využít.  

 

Začlenění průřezových témat 
Člověk a životní prostředí - při řešení úkolů musí žák vždy uplatňovat metody a technologické 

postupy, které jsou šetrné k životnímu prostředí.  

Informační a komunikační technologie – žák využívá prvků moderních informačních a 

komunikačních technologií, efektivně je využívá v průběhu vzdělávání i při samostatném 

řešení praktických úkolů.   

Občan v demokratické společnosti – přínos předmětu je realizován tím, že žák je veden 

k aktivitě, odpovědnosti při řešení úkolů, k diskuzím a kritickému hodnocení své práce.  

Člověk a svět práce – žák je vychováván tak, aby své vědomosti a dovednosti dovedl uplatnit 

na trhu práce. Žáci jsou vedeni k samostatnosti a k uvědomění si vlastní hodnoty na trhu 

práce.  
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Rozpis výsledků vzdělávání 

 

Výsledky vzdělávání 

 

Učivo 

 Žák: 

- seznámí se s možnostmi využívání  CAD 

systémů 

Úvod do problematiky CAD systémů 

 

-zná principy  kreslení jednotlivých objektů 

-umí editovat objekty 

- umí modifikovat objekty 

-zná principy práce v jednotlivých souřadných 

systémech 

-zná principy vizualizace dat 

-ovládá práci v hladinách 

-umí zpracovávat text 

-používá knihovny 

-umí nastavit kótovací styl a kótovat objekty 

-pracuje s bloky, atributy a externími 

referencemi 

-vytváří tiskové vstupy a přenosy dat mezi 

aplikacemi 

Zásady kreslení v systému AutoCAD v 2D  

- vypracovává jednoduchou technickou 

dokumentaci 

Samostatná práce 

- vypracovává dokumentaci  strojních součástí  

- kreslí výkresy součástí 

- využívá výpočetní techniku s programem 

AutoCAD 

Strojnické výkresy 

- vypracovává dokumentaci  stavebních částí 

objektů  

- kreslí výkresy půdorysů a řezy objektů, 

jejich detaily 

- využívá výpočetní techniku s programem 

AutoCAD 

Výkresy ve stavebnictví 

- vypracovává elektrotechnické schéma 

- využívá výpočetní techniku s programem 

AutoCAD 

Elektrotechnické výkresy 

- umí modelovat jednoduchá tělesa 

a modifikovat je, vytvořit sestavu 

- vytváří výkresovou dokumentaci 

jednotlivých modelů a sestav a umí je 

prezentovat 

Práce v 3D systémech  strojírenských 

- popis prostředí a jeho nastavení   

- tvorba modelů  

- editace modelů  

- tvorba sestav 
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- používá knihovny 

- vytváří tiskové výstupy a přenosy dat mezi 

aplikacemi 

 

- umí modelovat jednoduchou stavbu 

a modifikovat ji 

- vytváří výkresovou dokumentaci stavby a 

umí ji prezentovat 

- používá knihovny 

- vytváří tiskové výstupy a přenosy dat mezi 

aplikacemi 

Práce ve stavebních  3D systémech  

- popis prostředí a jeho nastavení  

- tvorba modelů  

- export a import dat, tisk výkresu  

- editace modelů  

- tiskový výstup a prezentace dat 

− zná podstatu CAD programů a jejich      

   obecné rysy 

− uplatňuje principy přesného kreslení 

− ovládá koordinaci pohybů vedoucí k rychlé 

   práci 

− vytvoří výrobní výkresovou dokumentaci 

   s využitím CAD programů 

- získání prostorové představivosti; 

- kreativní přístup k práci; 

- technické myšlení; 

- dodržování technických norem; 

- týmová spolupráce 

Základy počítačového modelování 

CAD programy a jejich význam 

Základy 2D kreslení 

- zadávání souřadnic v rovině 

- kreslící příkazy 

- práce s hladinami 

- práce se soubory, prototypový 

Pracovní plocha    

Uchopování objektů     

Vlastní nastavení (jednotky)     

Transformace (kopírování, zrcadlení, otáčení)  

Změna měřítka     

Řídící body      

Pokročilé renderování 

−   modeluje součást; 

-    získání prostorové představivosti; 

-    kreativní přístup k práci; 

−   předvádí modely sestav a součástí na  

     výrobní výkresy 

-   ověřovat si získané poznatky, kriticky 

     zvažovat názory, postoje a jednání jiných 

      lidí 

 pracovat v týmu a podílet se na realizaci 

společných pracovních a jiných činností; 

 přispívat k vytváření vstřícných 

mezilidských vztahů a k předcházení 

osobním konfliktům, nepodléhat 

předsudkům a stereotypům v přístupu 

k druhým. 

 volit prostředky a způsoby (pomůcky, 

studijní literaturu, metody a techniky) 

vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, 

Pokročilá tvorba  

Práce s materiálem 

Práce se světlem 

Práce s kamerami  

Rendrování    
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využívat zkušeností a vědomostí nabytých 

dříve; 

 vyjadřovat se a vystupovat v souladu se 

zásadami kultury projevu a chování; 

- zná podstatu vektorové grafiky; 

− uplatňuje principy přesného kreslení; 

- začíná tvořit 2D grafiku; 

- tvoří si přehled v základech firemní grafiky; 

Vytváření  2D grafiky 

Základní pojmy 2D vektorové grafiky 

Základy kompozice, barev  

Vlastnosti použití     

Základy v kreslení čar, objektů a tvarů 

Ovládání vodících linek    

Transformování objektů  a práci s textem  

Základní pojmy 2D bitmapové grafiky 

Úprava renderů a fotek    

Použití masky 

 pracovat s osobním počítačem a dalšími 

prostředky informačních a komunikačních 

technologií; 

 pracovat s běžným základním a aplikačním 

programovým vybavením; 

 učit se používat nové aplikace; 

 podněcovat práci týmu vlastními návrhy na 

zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě 

zvažovat návrhy druhých; 

Tvorba prezentace ročníkových prací 

dokumentace 

Export dat a vzájemné vazby mezi programy 

Tisk a barevné zobrazování 
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Rozpis učiva 

 

Předmět :   CAD SYSTÉMY (ART+STV) 

Ročník:  1. - 4. 

Obor:  78-42-M/01 Technické lyceum 

Počet hodin: 1.ročník 2 týdně, 2. ročník 1 týdně, 3. ročník 2 týdně, 4. ročník 2 týdně 

Zpracovala  : Ing. Eva Pivokonská, Ing. Soňa Stachová, Ing. arch. Veronika Rechová 

Učebnice: P.Fořt, J.Kletečka - AutoCAD 2 000 (Computer Press Praha) 

M.Spielmann, J.Špaček - AutoCAD 2002-2005 (CP Books,a.s. Brno), 

Inventor, Revit (Computer Press Praha), Řepík, Ptáček, Pour: Archicad-krok  

 za krokem I. díl (Cegra, Praha), Řepík, Ptáček, Pour: Archicad-krok za krokem 

 II. díl (Cegra, Praha), vlastní a školní materiály 

 

1.r. 
Tematický celek Počty 

hodin 
období 

  1. Úvod do problematiky CAD systémů (2hodina)   

Metodika práce ve 2Dsystému  

2 

2 

září 

  2. Zásady kreslení v systému AutoCAD  (60 hodin) 

Uživatelské prostředí AutoCADu 

Úsečka 

Souřadné systémy 

Kružnice 

Uchopovací módy 

Editační uzly, výběr objektů 

Ořezání,prodloužení objektů 

Test 

Zaoblení, zkosení hran, procvičování  

Paralelní kopírování ( ekvidistanty) 

Polygon 

Tvorba pole objektů 

Test 

Obdélník 

ZOOM, šrafování 

Zrcadlení, otočení objektů, procvičování 

Křivka 

Kopírování, posun, protažení objektů 

Test 

Elipsa 

Změna měřítka objektů 

Rozdělení objektů na daný počet úseků 

Rozdělení objektů podle délky úseku 

60 

1 

1  

3    

1   

1    

2    

1    

2   

1   

1   

2   

1   

1   

1   

2   

1   

2   

1   

1   

2   

1   

2   

1   

 

září  

 

 

 

 

říjen 

 

 

 

 

listopad 

 

 

 

 

prosinec 

 

 

 

leden 
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Rozložení objektů 

Test 

Práce v hladinách 

Zpracování textu 

Kótování 

Změna vlastností objektů 

Bloky  

Atributy 

Externí reference 

Tisk 

1   

5   

5   

5    

1   

3   

3   

3   

1   

únor 

 

 

březen 

 

 

duben 

 

květen 

 

3. Samostatná práce (4 hodiny) 4   

 

červen 

 

 

2.r. 
Tematický celek Počty 

hodin 

období 

1.  
Opakování učiva  1. ročníku ( 4 hodiny)    4 

září 

2. 

 

Strojnické výkresy ( 10 hodin) 

Sdružené průměty těles podle předlohy 

Sdružené průměty těles podle modelu 

Výkres strojní součásti 

Sestava jednoduchého strojního celku 

10 

 1 

 1 

 4 

 4   

říjen,  

listopad 

prosinec 

3. 

 

Výkresy ve stavebnictví( 14 hodin) 

Výkres základů 

Výkres oken a dveří 

Půdorys jednoduchého objektu nebo části objektu 

Samostatná práce 

14 

 4 

 3 

 4 

 4 

leden, únor, 

březen,  

duben 

4. Elektrotechnické výkresy ( 4 hodin)  

 

 4    květen 

červen 

 

3.r. Tematický celek  

 
Počty  

hodin 

období 

1. Opakování a procvičování AutoCADu  ze 2. ročníku  6  září 

2. Práce v 3D systémech  stavebních - REVIT  

- popis prostředí a jeho nastavení  

- tvorba modelů  

   obvodové zdivo 

   příčky 

   okna 

   dveře  

   podlahy, základy  

   střecha  

   schodiště 

40 

(2) 

 

(4) 

(4) 

(2) 

(2) 

(4) 

(4) 

(2) 

 říjen – břez. 

říjen 

 

říjen 

říjen – list. 

listopad 

listopad 

list. – pros. 

leden 

leden 
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   zařizovací předměty 

- editace modelů  

- výkresová dokumentace  

   - půdorysy 

   - řezy 

(4) 

(4) 

(8) 

(4) 

(4) 

leden - únor 

únor 

únor - březen 

3. Závěrečná práce   

- studie objektu 

- tvorba modelu objektu 

- výkresová dokumentace 

- tvorba prezentace 

- prezentace závěrečné práce 

20 

2 

8 

4 

2 

4 

 

4

8 

5

6 

6

0 

6

2 

6

6 

břez. – červ. 

březen 

břez. – dub. 

dub. - květen 

květen 

červen 

3.r. 
Tematický celek  Počty 

hodin 

období 

1. Opakování a procvičování AutoCADu  ze 2. ročníku (4 hodiny) 6 září 

2. Práce v 3D systémech  stavebních - REVIT  

- popis prostředí a jeho nastavení  

- tvorba modelů  

   obvodové zdivo 

   příčky 

   okna 

   dveře  

   podlahy, základy  

   střecha  

   schodiště 

   zařizovací předměty 

- editace modelů  

- výkresová dokumentace  

   - půdorysy 

   - řezy 

40 

(2) 

 

(4) 

(4) 

(2) 

(2) 

(4) 

(4) 

(2) 

(4) 

(4) 

(8) 

(4) 

(4) 

říjen – břez. 

říjen 

 

říjen 

říjen – list. 

listopad 

listopad 

list. – pros. 

leden 

leden 

leden - únor 

únor 

únor –břez. 

3. Závěrečná práce  (8 hodin)  8 květ. – červ. 

 

 

4.r. 
Tematický celek Počty 

hodin 

Období 

1. ArchiCAD 15 

Popis prostředí a jeho nastavení 

Obvodové zdivo, příčky 

Okna, dveře  

Podlahy, základy  

Střecha  

20 

4 

2 

2 

2 

2 

září 
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Schodiště 

Vlastní zařizovací předměty 

Export a import dat  

Tisk výkresu  

2 

2 

2 

2 

 

 

 

prosinec 

2. Samostatná práce a renderování  

Výroba 3D modelu  

Render  

20 

14 

 6 

prosinec 

 

únor 

3. Corel Draw 11  

Nabídky v programu      

Základy v kreslení čar, objektů a tvarů,  

vodící linky      

 Transformování objektů a práce s textem  

4 

1 

1 

1 

1 

únor 

 

 

 

březen 

4. Corel Photo paint  

Základní pojmy      

 Nabídky v programu, vlastnosti použití    

            Úprava renderů a fotek     

            Použití masky 

4 

1 

1 

1 

1 

březen 

 

 

 

 

5 Samostatná práce  

Prezentace 

10 

10 

březen 

duben 
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Učební osnova předmětu 

PRŮMYSLOVÉ VÝTVARNICTVÍ 

 

Kód a název oboru vzdělání:   78-42-M/01 Technické lyceum 

Název ŠVP:     Technické lyceum 

Délka a forma studia:   4 roky, denní studium 

Datum platnosti:    od 1.9.2009 

 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Předmět zahrnuje obecnou problematiku průmyslového výtvarnictví. Poskytuje žákům 

základní vědomosti a dovednosti vycházející z užitkově funkčních, estetických a 

ergonomických požadavků na průmyslový výrobek z hlediska výrobce i uživatele. 

 

Obecný cíl předmětu 

- pochopení výtvarně estetických vztahů a zákonitostí a jejich respektování při posuzování    

  průmyslových výrobků z aspektu funkčního a estetického. 

- poznání a osvojení periodizace průmyslového výtvarnictví 

 

Charakteristika učiva 

Úkolem předmětu je dále poskytnout žákům, budoucím konstruktérům a projektantům, 

informace o funkci průmyslového výtvarnictví, jeho vývoje i současných tendencích a 

základech designu. Rozvíjet estetické cítění, vést žáky k osvojení výtvarného jazyka a 

vytvářet předpoklady pro chápání průmyslových předmětů z hlediska funkčnosti i jejich 

výtvarných výrazových možností. 

 

Metody a formy výuky 

Je dána charakterem předmětu. Výuka je organizována ve třídě nebo odborné učebně. 

Základní teorie je spojována s praktickými ukázkami a cvičeními. Obsahový okruh zahrnuje 

poznatky z oborů deskriptivní geometrie, technické kreslení, CAD systémy a průmyslový 

design. Disciplíny grafické komunikace jsou si velmi blízké, protože rozvíjejí prostorovou 

představivost a přispívají k rozvoji technického myšlení. 

 

Způsob hodnocení žáků 

Ke každému tématu budou zařazovány ověřovací praktické úkoly, které budou všichni žáci 

řešit souběžně. Znalost některých témat bude ověřována ústním či písemným zkoušením nebo 

formou vytvořené a obhájené prezentace. Klasifikace bude vycházet nejen z výsledků 

zkoušení žáka, ale bude zohledněn i přístup žáka k řešení jednotlivých úloh při procvičování 

učiva. Hodnocení se bude řídit klasifikačním řádem, který je součástí školního řádu. 

Hodnocení bude mít motivační charakter, žáci budou vedeni tak, aby cítili potřebu vzdělávat 

se s ohledem na využitelnost získaných znalostí a dovedností v dalším studiu i v praktickém 

životě. Budou hodnoceny jak teoretické znalosti a vědomosti, tak i grafická a estetická úroveň 

jejich prací. Při celkovém hodnocení bude přihlédnuto i k přístupu žáka k plnění jeho 

studijních povinností. Žáci budou hodnoceni tak, aby hodnocení mělo motivační charakter.  

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí 
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Komunikativní kompetence – žák zpracovává konkrétní projekty a úlohy v elektronické 

formě, dodržuje technické normy, odbornou terminologii a pracovní postupy. Aktivně se 

účastní diskusí, formuluje své myšlenky srozumitelně a souvisle, obhajuje své názory a řešení, 

respektuje názory druhých. Umí se orientovat v pracovních postupech a písemných zadáních. 

Personální kompetence – žák se učí efektivně pracovat, vyhodnocovat dosažené výsledky, 

využívat ke svému učení zkušenosti jiných lidí, učit se i na základě zprostředkovaných 

zkušeností. Učí se přijímat hodnocení svých výsledků ze strany jiných lidí, adekvátně na ně 

reagovat, přijímat radu i kritiku. 

Sociální kompetence – žák se učí přijímat a odpovědně řešit zadané úkoly, nezaujatě zvažuje 

návrhy druhých, přispívá k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení 

osobních konfliktů, podléhá předsudkům a stereotypům v přístupu k jiným lidem. 

Samostatnost při řešení úkolů – žák rozvíjí schopnost porozumět zadání úkolu, určit 

prostředky a způsoby vhodné pro jeho uplatnění, využívat vědomostí, dovedností a 

zkušeností, nabytých dříve. Praktickou činností se učí přesnosti a pečlivosti, osvojuje si 

pracovní postupy a návyky. Využití prostředků informačních a komunikačních technologií – 

žák se učí pracovat s běžným základním a novým aplikačním programovým vybavením, učí 

se používat nový aplikační software, získávat informace z otevřených zdrojů, zejména z 

celosvětové sítě internet. 

Pracovní uplatnění – žák získává přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném 

oboru a povolání, připravuje se být schopen přizpůsobit se měnícím se pracovním 

podmínkám. 

 

Začlenění průřezových témat 

Po přednesení bude referát hodnocen obdobně jako samostatná grafická práce. 

Žáci by měli zdokonalit své dovednosti při práci s prostředky informačních technologií, které 

jsou důležitou složkou odborného vzdělávání. Také znalosti a dovednosti v oblasti 

projektování a konstruování mají podpůrný charakter ve vztahu k odborným složkám 

vzdělávání.  

Měli by umět prezentovat výsledky své práce. Žáci by měli získat prostorovou představivost 

a tvůrčí přístup k práci. 

Kompetence, které budou rozvíjeny v předmětu konstruování pomocí počítače: 

- používat počítače a dalších prostředků informačních technologií 

- vytváření 2D grafiky 

- prezentace výsledků práce 

- schopnost naučit se používat nové aplikace 

- získání prostorové představivosti 

- kreativní přístup k práci 

- technické myšlení 

- týmová spolupráce. 
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Rozpis výsledků vzdělávání 

 

2.Ročník 

Výsledky vzdělávání 

 

Učivo 

 Žák: 

uplatňuje a respektuje estetické vztahy při 

posuzování průmyslových výrobků z aspektu 

funkčního a estetického;  

orientuje se v základních vývojových 

tendencích průmyslového designu od 18. 

století po současnost; 

dovede vytvářet modelováním základní tvary 

a proporce jednoduchých předmětů; 

vytvoří jednoduchou kresbou studii viděného 

nebo z představy tvořeného tvaru; 

zná základní význam barev; 

využívá počítačových grafických programů; 

zná podstatu vektorové grafiky; 

uplatňuje principy přesného kreslení; 

začíná tvořit 2D grafiku; 

 

1. Úvod do předmětu výtvarnictví 

Základní pojmy, průmyslové výtvarnictví a 

design 

Estetika, ergonometrie a funkčnost 

 

 

2. Základní pojmy 2D vektorové grafiky 

Základy kompozice, barev  

Ovládání vodících linek    

Transformování objektů a práce s textem  

Úprava renderů a fotek    

Použití masky 

Průmyslový design 

význam designu jako kompletu estetických 

kategorií ; 

estetika, ergonometrie, funkčnost ; 

vývojové tendence průmyslového designu od 

18. století po současnost; 

 

3. Vývojové tendence průmyslového designu 

Design jednotlivých slohových období 

 

 

4. Tvorba vlastní grafiky 

Návrh loga 

Export dat a vzájemné vazby mezi programy 

Tisk a barevné zobrazování 
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pracovat s osobním počítačem a dalšími 

prostředky informačních a komunikačních 

technologií; 

podněcovat práci týmu vlastními návrhy na 

zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě 

zvažovat návrhy druhých; 

5.Tvarové koncipování předmětu  

Kreslené studie jednoduchých předmětů 

Řešení základní barevnosti – varianty 

barevnosti a povrchových úprav  
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Rozpis učiva 

Předmět :  Průmyslové výtvarnictví 

Ročník:  2. 

Obor:  78-42-M/01 Technické lyceum 

Počet hodin: 2.ročník 3 týdně  

Zpracoval:  Ing. arch. Veronika Rechová, Mgr. Petra Urbanová 

Učebnice: vlastní materiály 

 

2.r. 
Tematický celek Počty 

hodin 

období 

1. 1. Úvod do předmětu (5 hodin)    

 Základní pojmy, průmyslové výtvarnictví a design  

Estetika, ergonometrie a funkčnost    

5 

2 

3 

září 

 

2. Vývojové tendence průmyslového designu (11 hodin) 

 Design jednotlivých slohových období:  

            secese, kubismus, poválečný design   

            moderní design konce 20. a počátku 21. století 

            prezentace studentů 

11 

 

3 

3 

5 

říjen  

–prosinec 

3. Praktická cvičení (9 hodin)    

 Porovnání designu různých průmyslových výrobků 

 Výrobek – význam tvaru, kontury, struktury, barvy,   

            porovnání změny výrobku při změně tvaru a designu 

 Průmyslové výtvarnictví, modelování, grafika, písmo 

9 

2 

3 

 

4 

leden  

–březen 

4. Tvarové koncipování předmětu (5 hodin)   

 Kreslené studie jednoduchých předmětů 

 Řešení základní barevnosti – varianty barevnosti  

            a povrchových úprav      

5 

3 

2 

duben  

–červen 

5. Návštěva výstav s tematikou designu (8 hodin)  8 průběžně 

2. 1. Corel Draw 11 

Pracovní plocha a uživatelské rozhraní v CorelDRAW, 

základní pojmy, odprezentování motivačních ukázek prací 

Práce se základními objekty a s barvou, práce s textem 

Modifikace křivek, tvorba vlastního puzzle 

Speciální efekty 

Barevná a geometrická kompozice, zásady při tvorbě 

loga,  

výběr námětu na vlastní logo 

14 

2 

 

3 

3 

2 

4 

září 

 

 

 

 

 

 

prosinec 

2. Samostatná práce 

 Návrh loga   

 Tvorba loga v Corelu Draw 

6 

2 

4 

prosinec 

  

leden 

3. Grafický manuál 4 únor 
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               Zásady grafického manuálu 

               Tvorba grafického manuálu k vlastnímu logu  

1 

3 

březen 

4. Corel Photo paint 

            Pracovní plocha a uživatelské rozhraní v programu,          

            základní pojmy                                           

            Efekty s fotografií     

   Retušování fotografií 

            Tvorba koláže 

Základy tvorby 2D animace 

            Vlastní tvorba 2D animace 

12 

1 

 

2 

2 

1 

3 

3 

duben 

 

 

květen 

 5. Samostatná práce 

 Samostatná práce v programech Corel– plakát   

            s využitím kooperace ve třídě  

3 

3 
květen 

červen 
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Učební osnova předmětu 

TECHNICKÁ FYZIKA 

 

Kód a název oboru vzdělání:   78-42-M/01 Technické lyceum 

Název ŠVP:     Technické lyceum 

Délka a forma studia:   4 roky, denní studium 

Datum platnosti:    od 1.9.2009 

 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

 

Obecný cíl předmětu 

Technická fyzika kombinuje a společně aplikuje matematické a fyzikální vzdělávání při řešení 

praktických úloh v technických oborech. Žáci hlouběji poznávají fyzikální podstatu tradičních 

řešení základních problémů technické praxe a dále si tak rozvíjejí logické a kritické 

uvažování. 

 

Charakteristika učiva 

Učivo doplňuje základní středoškolskou fyziku o podrobný rozbor častých praktických 

aplikací se zdůrazněním nutnosti zjednodušovat řešenou realitu a výsledky získané pro 

zjednodušený matematický model pak technicky správně interpretovat. Pozornost je proto 

věnována zejména jednoduchým reálným mechanismům včetně tekutinových, jsou vysvětleny 

a procvičeny základy pružnosti a pevnosti konstrukcí a základy metrologie včetně praktických 

úloh na měření délek s vyhodnocením rozměrové přesnosti dle technických norem. Dále se 

žáci podrobně prakticky seznámí se strukturou elektronických obvodů, s funkčními principy 

číslicové techniky a s provozními vlastnostmi elektrických pohonů. Veškeré učivo má tedy 

aplikační charakter a může tak přispět k budování a upevňování mezipředmětových vztahů 

tolik potřebných pro technicky vzdělané odborníky. 

 

Metody a formy výuky 

Při výkladu učitelé látku demonstrují na praktických příkladech převážně formou ukázek 

reálných objektů ze školních sbírek a případně formou obrazové projekce. Nedílnou součástí 

předmětu jsou praktická cvičení s částmi tříd, prováděná skupinově ve specializovaných 

odborných učebnách se soudobým průmyslovým vybavením. Z praktických úloh žáci 

vypracovávají protokoly s důrazem na přehlednost, úplnost, technickou správnost a tvůrčí 

přístup v rámci efektivní spolupráce pracovní skupiny. Standardní je zpracování protokolů na 

PC včetně pomocných schémat a grafických záznamů výsledků. 

 

Způsob hodnocení žáků 

Kriteria hodnocení vycházejí z klasifikačního řádu školy. Hodnotí se znalost a pochopení 

teorie, praktické dovednosti a také aktivita žáků. Před prováděním experimentů je ověřována 

připravenost žáků zpravidla ústním zkoušením, přínos experimentu pro vzdělávání žáků 

testuje následné zkoušení písemné.  

 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí 
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Kompetence k učení je rozvíjena výukou zcela nových výpočtových, měřicích a návrhových 

metod při těsně následujícím požadavku na jejich praktickou aplikaci. 

Kompetence k řešení problémů je rozvíjena zadáváním, řešením a hodnocením praktických 

úloh. 

Komunikativní kompetence je rozvíjena během skupinového řešení praktických úloh prací ve 

skupině žáků i konzultacemi s učitelem. 

Personální a sociální kompetence je rozvíjena především týmovým řešením praktických úloh a 

detailními rozbory chyb v protokolech a testech. 

Občanské kompetence a kulturní povědomí rozvíjí striktní požadavek práce v mezích školního 

řádu a provozního řádu odborných učeben s důrazem na bezpečnost a hygienu práce. 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám je rozvíjena volbou učiva a 

používáním soudobého průmyslového vybavení odborných učeben namísto modelových 

školních pomůcek. 

Matematické kompetence zvyšuje požadavek aplikace technických vzorců často včetně 

odvození z výpočtového schématu a dále i požadavek na matematické zpracování souborů 

naměřených dat včetně přesné interpretace konečného výsledku. 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat 

s informacemi jsou rozvíjeny především během samostatného zpracovávání protokolů o 

praktických měřeních. 

 

Začlenění průřezových témat 

Občan v demokratické společnosti – žáci se učí tvořivě, efektivně a ohleduplně spolupracovat 

ve skupinách na řešení společných praktických zadání a případně i problémových úloh. 

Ekologie a životní prostředí – žáci se učí řešit energetické úlohy o mechanismech, tekutinách 

a elektropohonech a seznamují se s prací v laboratorním prostředí. 

Člověk a svět práce – žáci se zejména při skupinové práci přirozeně diferencují podle aktivity, 

schopností a temperamentu s dobrou možností individuálně se prosadit nebo naopak kriticky 

nahlížet na svoji jednoznačně podřízenou sociální roli. Učivo a technické vybavení učeben 

napomáhá k orientaci žáků v průmyslové praxi.  

Informační a komunikační technologie – žáci se učí vyhledávat informace pro praktické řešení 

a rozhodování při plnění úkolů a počítačově zpracovávají naměřená data. 
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Rozpis výsledků vzdělávání 

 

Výsledky vzdělávání 

 

Učivo 

 
Žák: 

- řeší početně i graficky úlohy na rozklad síly 

do dvou navzájem kolmých směrů; 

- určí výslednici libovolného počtu sil početně 

i graficky, pomocí vláknového 

mnohoúhelníku; 

- řeší úlohy na moment síly, moment dvojice 

sil a rovnováhy momentů; 

- aplikuje vztahy pro smykové a valivé tření 

při řešení úloh na vodorovné a nakloněné 

rovině. 

Statika tuhých těles 

- rovinné soustavy sil: skládání, rozklad a 

rovnováha sil, dvojice sil, moment dvojice sil, 

stupně volnosti, druhy podpor, vazeb a jejich 

silová působení 

- tření: smykové, vláknové, valivé, u strojních 

součástí, klopný moment 

Žák: 

- rozlišuje jednotlivé druhy pohybů, používá 

diagramy s-t,v-t, a-t; 

- skládá dva rovnoměrné pohyby v osách 

rovnoběžných i kolmých; 

- aplikuje při řešení problémů pohybové 

zákony, impuls síly a hybnost tělesa; 

- objasní vznik odstředivé síly a určí ji v 

konkrétním případě; 

- vysvětlí základní rovnici pro rotační pohyb, 

určí odstředivou sílu a pohybovou energii 

rotujícího tělesa. 

Kinematika a dynamika 

- rovinný pohyb tělesa 

- rovinný pohyb soustavy těles 

Žák: 

- popíše základní druhy namáhání a určí 

napětí a dovolená napětí; 

- určí v konkrétních úlohách osové deformace 

součástí namáhaných tahem a tlakem. 

Pružnost a pevnost 

- deformace těles 

- prostý tah 

- prostý tlak 

- prostý ohyb 

- prostý krut 

- prostý smyk 

Žák: 

- vysvětlí základní úlohy a povinnosti 

organizace při zajišťování BOZP; 

- zdůvodní úlohu státního dozoru nad 

bezpečností práce; 

- dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a požární prevence; 

- uvede základní bezpečnostní požadavky při 

práci se stroji a zařízeními na pracovišti a dbá 

na jejich dodržování; 

- uvede příklady bezpečnostních rizik, event. 

nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci; 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, 

hygiena 

- řízení bezpečnosti práce v podmínkách 

organizace na pracovišti 

- pracovněprávní problematika BOZP 

- bezpečnost technických zařízení 
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- poskytne první pomoc při úrazu na 

pracovišti; 

- uvede povinnosti pracovníka i 

zaměstnavatele v případě pracovního úrazu. 

Žák: 

- zná a využívá základní problematiku vzniku 

a eliminace chyb při měření; 

- matematicky zpracovává soubory 

naměřených dat na kalkulátoru; 

- aplikuje přímé metody měření délek; 

- uvede podstatu a vhodnost nepřímého 

měření délek; 

- podle technických norem vyhodnocuje 

rozměrovou přesnost výrobku. 

Technická měření 

- Teorie chyb, metodika a forma zpracování 

naměřených dat 

- Přímá měření délek 

- Metodika hodnocení rozměrové přesnosti 

výrobku 

- Nepřímá měření délek 

Žák: 

- objasní funkci pasivních prvků 

elektronických obvodů; 

- vyjmenuje důležité parametry vybraných 

pasivních prvků, umí vyhledávat součástky 

v katalogu; 

- vysvětlí chování rezistoru, kapacitoru a 

induktoru v obvodu stejnosměrného a 

střídavého proudu; 

- objasní funkci polovodičové diody na 

základě VA charakteristiky;  

- vysvětlí funkci bipolárního tranzistoru 

v zapojení SE; 

- vysvětlí funkci unipolárního tranzistoru 

v zapojení SE; 

- popíše vlastnosti operačního zesilovače  

s diferenciálním vstupem; 

- nakreslí průběhy důležitých veličin a 

vysvětlí funkci jednotlivých typů klopných 

obvodů; 

- objasní funkci základních 

optoelektronických prvků a jejich význam pro 

zpracování signálů; 

- uvede základní princip funkce uvedených 

zobrazovacích jednotek. 

Prvky elektronických obvodů 

- pasivní prvky elektronických obvodů 

(rezistory, kapacitory, induktory, jednofázový 

transformátor) 

- dioda 

- tranzistory (bipolární, unipolární) 

- spínací prvky (diak, tyristor, triak) 

- operační zesilovač 

- klopné obvody (astabilní, monostabilní, 

bistabilní, Schmittův klopný obvod) 

- fotodioda, fototranzistor, fototyristor 

- optočleny 

- zobrazovací jednotky (LCD, tekuté krystaly, 

plazmové jednotky) 

Žák: 

- užívá základní zákony Booleovy algebry; 

- zapíše základní součtový a součinový tvar 

logické funkce; 

- minimalizuje sestavenou logickou funkci 

pomocí Karnaughovy mapy; 

- vysvětlí úplný systém logických funkcí 

(NON + OR, NON + AND, NAND, NOR) a 

aplikuje jej při realizaci minimalizované 

logické funkce; 

Základy číslicové techniky 

- základní zákony Booleovy algebry 

- minimalizace logické funkce 

- úplný systém logických funkcí 

- kombinační a sekvenční logické obvody 

- klopné obvody (RS, JK, T, D) 
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- popíše základní vlastnosti důležitých 

klopných obvodů a pomocí pravdivostní 

tabulky vysvětlí chování obvodu. 

Žák: 

- vysvětlí princip činnosti pomocí 

charakteristik; 

- zdůvodní oblasti použití jednotlivých druhů 

motorů. 

Elektrické pohony 

- stejnosměrné motory 

- komutátorové motory 

- indukční motory (jednofázové, trojfázové) 

- synchronní motory (krokové) 
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Rozpis učiva 

 
Předmět :  TECHNICKÁ FYZIKA 

Ročník:  1. – 3. 

Obor:  78-42-M/01 Technické lyceum 

Počet hodin: 1. ročník 1 týdně, 2. ročník 1 týdně, 3. ročník 2 týdně  

Zpracoval: Ing. Pavel Nousek, Ing. Pavel Musila, Bc. Jiří Dvořák 

Učebnice: Salaba S., Matěna A.: Mechanika I - Statika, SNTL Praha 1978 

  Turek I. a kol.: Mechanika - Sbírka úloh, SNTL Praha 1982 

  Julina M.: Mechanika II – Kinematika, SNTL Praha 1977 

Vondráček V. a kol.: Mechanika IV – Mechanika tekutin a 

termomechanika, SNTL Praha 1977 

Mrňák L.: Mechanika – pružnost a pevnost, SNTL Praha 1980 

Martinák M.: Kontrola a měření, SNTL Praha 1989 

Šulc J.: Technologická a strojnická měření, SNTL Praha 1980 

  JULINA, M. – ŘEŘÁBEK, A. Mechanika – Statika pro školu a praxi. 

Praha: Scientia, 2001. ISBN 80-7183-188-3 

  JULINA, M. – VENCLÍK, V. Mechanika – Kinematika pro školu a praxi. 

Praha: Scientia, 2000. ISBN 80-7183-219-7 

  VENCLÍK, V. –  JULINA, M. Mechanika – Dynamika pro školu a praxi. 

Praha: Scientia, 1999. ISBN 80-7183-235-9 

  Maťátko-Elektronika 

Platnost: od 1.9.2009 
 

1.r   
Tematický celek Počty 

hodin 

Období  

  1. Tělesa a jejich soustavy z hlediska mechaniky              

(4 hodiny) 

     Úvod do předmětu.  

     Pohybové zákony.  

     Popis polohy.  

     Vazby a pohyblivost soustavy těles. 

4 

 

 

 

září 

 

  2. Kinematika a dynamika (8 hodin) 

- Rovinný pohyb tělesa  

     Pohyb přímočarý, po kružnici a rotační; diagramy s-t,v-

t, a-t; 

     pohybové zákony, odstředivá síla, pohybová energie. 

- Rovinný pohyb soustavy těles  

     Skládání pohybů, impuls síly a hybnost tělesa. 

8 

4 

 

 

 

4 

říjen 

- 

listopad 

 

  3. Statika tuhých těles (14 hodin) 

- Rozbor statického silového působení 

     Síla – popis, skládání, rovnováha.  

     Moment síly.  

     Rovinná soustava sil – statická rovnováha.  

14 

7 

 

 

 

listopad 

- 

duben 
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     Těžiště. 

- Statické řešení jednoduchých mechanismů      

     Pasivní odpory - tření smykové, vláknové, valivé.  

     Mechanická účinnost. Samosvornost. 

 

7 

4 Mechanika tekutin (7hodin) 

- Hydrodynamika  

- Ustálený tok ideální tekutiny  

     Rovnice spojitosti toku, Bernoulliho pohybová rovnice. 

- Ustálený tok skutečných tekutin  

     Viskozita, Reynoldsovo číslo, hydraulické ztráty,  

     praktická Bernoulliho pohybová rovnice) 

7 
 

2 

 

5 

duben  

- 

červen 

2.r   
Tematický celek Počty 

hodin 

Období  

  1. Pružnost a pevnost (14 hodin) 

- Prostá namáhání – pevnostní podmínky a dovolená napětí 

     Namáhání tahem a tlakem.  

     Osové deformace součástí namáhaných tahem a tlakem. 

     Namáhání smykem.  

     Průřezové charakteristiky v ohybu a krutu.  

     Namáhání krutem.  

     Namáhání ohybem. 

14 
 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

září 

- 

prosinec 

 

  2. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena 

(2hodiny) 

- Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární 

prevence 

- Bezpečnost pracoviště a technických zařízení 

- Pracovněprávní problematika BOZP 

2 
1 

 

½ 

½ 

prosinec 

  3. Technická měření (17 hodin) 

- Teorie chyb, metodika a forma zpracování naměřených 

dat 

- Přímá měření délek 

- Metodika hodnocení rozměrové přesnosti výrobku 

- Nepřímá měření délek 

17 
3 

 

5 

1 

8 

 

leden 

- 

červen 

3.r. 
Tematický celek 

Počty  

hodin 

Období  

  1. Prvky elektronických obvodů (30 hodin) 

Pasivní prvky elektronických obvodů 

(rezistory, kapacitory, induktory, jednofázový transformátor) 

Dioda, tranzistory (bipolární, unipolární) 

Spínací prvky (diak, tyristor, triak) 

Operační zesilovač 

Klopné obvody (astabilní, monostabilní, Smittův klopný 

obvod) 

Fotodioda, fototranzistor, fototyristor 

Optočleny 

Zobrazovací jednotky (LCD, tekuté krystaly, plazmové 

30 

6 

 

6 

4 

2 

4 

 

4 

2 

2 

 

září 

 

 

říjen 

 

listopad 

 

 

prosinec 
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jednotky ,LED, laser) 

  2. Základy číslicové techniky (24 hodin)  

Základní zákony Booleovy algebry 

Minimalizace logické funkce 

Úplný systém logických funkcí 

Kombinační a sekvenční logické obvody 

Klopné obvody (RS, JK, T, D) 

24 

4 

4 

4 

6 

6 

 

leden 

 

únor   

 

březen 

  3. Elektrické pohony (12 hodin) 

Stejnosměrné motory 

Komutátorové motory  

Indukční motory (jednofázové, trojfázové) 

Synchronní motory (krokové)  

12 

3 

3 

3 

3 

 

duben 

 

květen 

 

 

Rozpis učiva 

 
Předmět :  TECHNICKÁ FYZIKA 

Ročník:  1. – 3. 

Obor:  78-42-M/01 Technické lyceum 

Počet hodin: 1. ročník 1 týdně, 2. ročník 1 týdně, 3. ročník 2 týdně  

Zpracoval: Ing. Pavel Nousek, Ing. Pavel Musila, Mgr. Jiří Dvořák 

Učebnice: Salaba S., Matěna A.: Mechanika I - Statika, SNTL Praha 1978 

  Turek I. a kol.: Mechanika - Sbírka úloh, SNTL Praha 1982 

  Julina M.: Mechanika II – Kinematika, SNTL Praha 1977 

Vondráček V. a kol.: Mechanika IV – Mechanika tekutin a 

termomechanika, SNTL Praha 1977 

Mrňák L.: Mechanika – pružnost a pevnost, SNTL Praha 1980 

Martinák M.: Kontrola a měření, SNTL Praha 1989 

Šulc J.: Technologická a strojnická měření, SNTL Praha 1980 

  JULINA, M. – ŘEŘÁBEK, A. Mechanika – Statika pro školu a praxi. 

Praha: Scientia, 2001. ISBN 80-7183-188-3 

  JULINA, M. – VENCLÍK, V. Mechanika – Kinematika pro školu a praxi. 

Praha: Scientia, 2000. ISBN 80-7183-219-7 

  VENCLÍK, V. –  JULINA, M. Mechanika – Dynamika pro školu a praxi. 

Praha: Scientia, 1999. ISBN 80-7183-235-9 

  Maťátko-Elektronika 

Platnost: od 1.9.2014 
 

1.r   Tematický celek Počty hodin Období  

  1 Statika 

- Rovinné soustavy sil 

skládání sil 

rozkládání sil 

těžiště 

moment síly 

rovnováha 

dvojice sil 

9 

 

 

 

Září – 

 listopad 
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vazby těles a druhy podpor 

tření smykové 

valivý odpor 

vláknové tření 

  2 Kinematika a dynamika 

- Rovinný pohyb tělesa a soustavy těles 

přímočarý, po kružnici a rotační; diagramy s-t,v-t, a-t; 

odstředivá síla, pohybová energie. 

- Vztažné soustavy 

- Newtonovy pohybové zákony 

12 

 

Listopad – 

únor  

 

  3 Pružnost a pevnost 

- Prostá namáhání – pevnostní podmínky a dovolená napětí 

     Namáhání tahem a tlakem.  

     Osové deformace součástí namáhaných tahem a tlakem. 

     Namáhání smykem.  

     Průřezové charakteristiky v ohybu a krutu.  

     Namáhání krutem.  

     Namáhání ohybem. 

12 

 

 

 

 

 

 

Listopad 

- 

Duben 

 

2.r   Tematický celek Počty hodin Období  

  1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena 

- řízení bezpečnosti práce v podmínkách  

organizace na pracovišti  

- pracovněprávní problematika BOZP  

- bezpečnost technických zařízení 

3 

 

 

Září 

 

  2 Metrologie 

- fyzikální veličiny 

- měření 

- teorie chyb, metodika a forma zpracování naměřených 

dat 

- měřící systémy 

4 

 

Září - říjen 

  3 Technická měření 

- přímá měření délek 

- nepřímá měření délek 

- měření fyzikálních veličin pomocí měřícího systému 

26 Říjen – 

 červen 

3.r   Tematický celek Počty hodin Období  

  1. Prvky elektronických obvodů 

-Pasivní prvky elektronických obvodů 

(rezistory, kapacitory, induktory, jednofázový 

transformátor) 

-Dioda, tranzistory (bipolární, unipolární) 

30 

 

Září –  

prosinec 
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-Spínací prvky (diak, tyristor, triak) 

-Operační zesilovač 

-Klopné obvody (astabilní, monostabilní, Smittův klopný 

obvod) 

-Fotodioda, fototranzistor, fototyristor 

-Optočleny 

-Zobrazovací jednotky (LCD, tekuté krystaly, plazmové 

jednotky ,LED, laser) 

  2. Základy číslicové techniky   

-Základní zákony Booleovy algebry 

-Minimalizace logické funkce 

-Úplný systém logických funkcí 

-Kombinační a sekvenční logické obvody 

-Klopné obvody (RS, JK, T, D) 

24 

 

Leden -  

březen 

  3. Elektrické pohony 

-Stejnosměrné motory 

-Komutátorové motory  

-Indukční motory (jednofázové, trojfázové) 

-Synchronní motory (krokové)  

12 

 

Duben - 

květen 
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Učební osnova předmětu 

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY 

 

Kód a název oboru vzdělání:   78-42-M/01 Technické lyceum 

Název ŠVP:     Technické lyceum 

Délka a forma studia:   4 roky, denní studium 

Datum platnosti:    od 1. 9. 2009 

 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

 

Obecný cíl předmětu 

Vyučovací předmět základy elektrotechniky je základním průpravným předmětem 

elektrotechnického vzdělání. Navazuje na základní znalosti žáků z fyziky, které dále 

prohlubuje v oblasti elektřiny a magnetismu. Hlavním cílem předmětu je naučit žáky 

základním jevům a principům v oblasti elektrotechniky, porozumět chování a vlastnostem 

elektrotechnických součástek a obvodů. Žák bude schopen vysvětlit jevy a zákony v oblasti 

elektrotechniky pomocí matematických vztahů a početně je řešit. Bude využívat zákony a jiné 

fyzikální informace. Žák bude umět vyhledávat informace v tabulkách a orientovat se  v 

odborné literatuře, kterou bude využívat pro řešení daných problémů. Žák nakreslí  a vysvětlí 

schéma elektrického obvodu. Teoretické poznatky bude žák umět vysvětlit              a využívat 

je v praktickém životě. 

 

Charakteristika učiva 

Předmět základy elektrotechniky je koncipován jako teoretický předmět s vazbou k odborné 

složce vzdělávání. Učivo navazuje na poznatky a dovednosti, které žáci získali  v předmětu 

fyzika. Učivo je členěno do celků, které v dané posloupnosti představují obsahově a logicky 

uspořádaný systém. Uvedený předmět rovněž přispívá k hlubšímu a komplexnějšímu 

pochopení potřebných fyzikálních zákonů. 

Úvod do studia tvoří tematický celek stejnosměrný proud, kde se žák seznámí se základními 

veličinami proudového pole a uvedené znalosti aplikuje při řešení praktických problémů, 

např. výběru vhodného vodiče, zjišťování příkonu spotřebiče aj. Dále se naučí řešit obvody 

stejnosměrného proudu a uplatní znalosti při zjišťování proudů v obvodu, zvětšování rozsahu 

voltmetru a ampérmetru aj. Následuje tematický celek elektrostatické pole. Žáci si osvojí 

základní veličiny z uvedené oblasti a jsou schopni využít daných znalostí k výběru vhodného 

kondenzátoru. V kapitole magnetické pole a elektromagnetická indukce se naučí 

určovat magnetickou sílu, nosnost elektromagnetu, počet závitů cívky, velikost indukovaného 

napětí a pochopí princip elektrických strojů. V kapitole  střídavý proud žáci řeší obvody 

střídavého proudu a vytváří jejich fázorové diagramy. Téma trojfázová soustava seznamuje 

žáky s elektrickými veličinami jednoduchých trojfázových soustav při zapojení do hvězdy       

a do trojúhelníku. V poslední kapitole žáci řeší přechodné jevy v elektrických obvodech. 

 

 

 

 

Metody a formy výuky 
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Při výuce je kladen větší důraz na logické porozumění probíraného tématu s významným 

podílem procvičování příkladů. Při výuce jsou využívány běžné výukové metody (výklad, 

práce s odbornou literaturou, práce s elektronickými informacemi). Výuka je podpořena 

využíváním hardwarového a softwarového vybavení školy pro zvýšení atraktivnosti                

a přehlednosti učiva. 

 

Způsob hodnocení žáků 

Ověřování znalostí ústním i písemným zkoušením nebo formou samostatné práce tematicky 

zaměřené. Hodnotí se také aktivita během výuky a při samostatném řešení zadaných 

úkolů. Hodnocení má motivační charakter, žáci jsou vedeni tak, aby cítili potřebu vzdělávat se 

s ohledem na využitelnost získaných znalostí a dovedností v dalším studiu i v praktickém 

životě. Kriteria hodnocení vychází z Klasifikačního řádu školy. 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí 

Komunikativní kompetence – žák formuluje myšlenky srozumitelně a správně i v písemné 

podobě, zpracovává texty, informace z médií (odborné časopisy, internet). Řeší formálně 

správně elektrotechnické úlohy (obecné řešení, číselné řešení, zápis jednotek). 

Personální kompetence – žák přijímá hodnocení svých výsledků. 

Sociální kompetence – žák pracuje ve skupině na řešení zadaného úkolu, navrhuje postup 

řešení, zvažuje návrhy ostatních ve skupině.  

Samostatnost při řešení úkolů – zprávy z exkurzí, zpracování daných témat, referáty, 

prezentace. Dovednost analyzovat zadání úkolu, získat informace potřebné k řešení 

úkolu, navrhnout řešení (pomůcky, literaturu, metody, techniky). 

Využití prostředků informačních a komunikačních technologií – internet (informační               

a vzdělávací servery), využití aplikací při samostatné práci (prezentační programy, textové      

a tabulkové editory). 

Aplikace matematických postupů – matematické vztahy mezi fyzikálními veličinami, práce 

s grafy, tabulkami, diagramy, převody jednotek. 

 
Začlenění průřezových témat 

Ekologie a životní prostředí - žák si osvojuje a tříbí názory na spotřebu energie, na používané 

technologické metody a pracovní postupy, které jsou šetrné k životnímu prostředí, učí se 

uplatňovat nejen kritérium ekonomické efektivnosti, ale i hledisko ekologické, uvědomuje si 

problematiku odpadů – vznik, druhy, zneškodňování, způsoby minimalizace jejich vzniku      

a vliv člověka na živou přírodu. 

Informační a komunikační technologie – využívá počítačového modelování s mnoha 

aplikacemi při popisu fyzikálních, chemických, meteorologických, sociálních a jiných jevů. 

Učí se vyhledávat informace pro praktické řešení a rozhodování při plnění úkolů – používat 

dorozumívacích technologií. 

Občan v demokratické společnosti 

Žák je veden k tomu, aby na základě dosažených výsledků a získaných schopností                  

a dovedností měl vhodnou míru sebevědomí a odpovědnosti. 

Člověk a svět práce 

Žák efektivně využívá nabyté informace na trhu práce, naučí se určité míře sebekritiky a umí 

posoudit a vhodně nabídnout své schopnosti za odpovídající odměnu. 

Rozpis výsledků vzdělávání 

 



 

 

227 

 

SPŠ strojní a stavební, Tábor: Technické lyceum 

Učební osnovy – Elektrotechnika 

 

Výsledky vzdělávání 

 

Učivo 

 Žák: 

− užívá základní elektrotechnické pojmy 

 

1 Základní pojmy 

  

− objasní vztahy obvodových veličin 

− vypočítá odpor vodiče na základě jeho tvaru 

a rezistivity 

−  řeší úlohy s elektrickými obvody pomocí 

Ohmova zákona 

− znázorní graficky schéma zapojení 

elektrického obvodu za použití 

schématických značek prvků a orientuje se 

v nich 

− vypočítá příkon , výkon, účinnost                

a elektrickou práci elektrospotřebiče 

− vypočítá celkový odpor spojených rezistorů 

− rozumí využití rezistorů v praxi (obvody 

měřicích přístrojů, děliče napětí a proudu)  

− aplikuje první a druhý Kirchhoffův zákon   

a další metody řešení lineárních obvodů 

− graficko-početní metodou řeší nelineární 

obvody 

2 Stejnosměrný proud 

 

Veličiny, vlastnosti proudového pole 

 

Práce a výkon elektrického proudu 

 

Využití rezistorů v praxi 

 

Řešení lineárních obvodů -  metody řešení 

 

Věty o náhradních zdrojích 

 

Nelineární obvody                        

− objasní vztahy veličin elektrostatického 

pole 

− znázorní elektrické pole siločarovým 

modelem  

− vysvětlí princip kondenzátoru 

− vypočte přibližnou hodnotu kapacity 

kondenzátoru s pomocí tabulek  

− řeší elektrické obvody s kondenzátory se 

stejnosměrným zdrojem napětí 

− využívá vlastností složených dielektrik při 

výpočtu elektrické pevnosti 

3 Elektrostatické pole 

 

Kondenzátory, spojování 

 

Řešení obvodů s kondenzátory 

 

Složená dielektrika 

− objasní vztahy veličin magnetického pole 

− chápe vlastnosti magnetického pole 

− rozeznává magnetické látky podle poměrné 

permeability 

− zjistí magnetizační charakteristiku 

feromagnetické látky (křivka prvotní 

magnetizace, hysterezní křivka) 

− ovládá analogii mezi veličinami 

magnetického a proudového pole 

− řeší magnetické obvody výpočtem               

a graficko-početní metodou s ohledem na vliv 

vzduchové mezery 

4 Magnetické pole 

 

Veličiny, vlastnosti magnetického pole 

 

Řešení magnetických obvodů 

 

Vliv vzduchové mezery 

 

− chápe princip elektromagnetické indukce    

a její vztah na fungování různých elektrických 

strojů a přístrojů (transformátory, 

5 Elektromagnetická indukce 

 

Vlastní a vzájemná indukčnost, činitel vazby 
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elektromotory, indukční pece, měřicí přístroje 

apod.) 

− určí počet závitů cívky, vlastní a popř. 

vzájemnou indukčnost, činitel vazby 

− zjistí sílu působící mezi vodiči, nosnost 

elektromagnetu aplikováním vztahů mezi 

jevy vznikajícími při elektromagnetické 

indukci 

 

Řazení indukčností  

 

Ztráty ve feromagnetických materiálech 

− vyjádří rovnicí okamžitou hodnotu 

střídavého napětí a proudu v jednoduchém 

obvodu a jejich fázový rozdíl 

− řeší běžné elektrické obvody se základními 

prvky (zdroje, rezistory, cívky                         

a kondenzátory) v oblasti střídavého proudu 

− vypočítá impedanci obvodu s RLC prvky 

− určí výkon střídavého proudu 

− řeší obvody střídavého proudu symbolicko-

komplexní metodou 

− řeší trojfázové obvody se základními druhy 

zapojení (do trojúhelníka, do hvězdy) 

6 Střídavý proud 

 

Obvody střídavého proudu 

 

Fázorové diagramy 

 

Rezonance 

 

Trojfázová soustava 

 

Symbolicko-komplexní metoda 

− řeší přechodný jev RC při nabíjení               

a vybíjení ideálního kondenzátoru 

− řeší přechodný jev RL při vzniku a zániku  

ustáleného proudu 

7 Přechodné jevy 

Vznik přechodných jevů 

Vliv indukčnosti a kapacity 
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Rozpis učiva 

Předmět :  ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY 

Ročník:  2. 

Obor:  78-42-M/001 Technické lyceum 

Počet hodin: 2. ročník 3 týdně 

Zpracovala: Ing. Eva Horáčková, Ing.Václav Beňas 

Učebnice: Blahovec, A.: Elektrotechnika I ISBN 80-85427-72-9 

                                         Elektrotechnika II ISBN 80-86073-19-X 

2.r. 
ELE Tematický celek 1.1.1.1 Počty hodin 1.1.1.2 období 

 1. Základní pojmy   1 září 

 2. Stejnosměrný proud    

Veličiny, vlastnosti proudového pole 

Práce a výkon elektrického proudu 

Zdroje stejnosměrného napětí a proudu 

Rezistory, využití rezistorů v praxi 

Děliče 

Řešení elektrických obvodů  

Řešení obvodů s jedním, více zdroji 

Metody řešení elektrických obvodů 

Věty o náhradních zdrojích 

Nelineární obvody           

33 

4 

2 

2 

3 

4 

2 

4 

6 

2 

4 

září 

 

 

 

říjen 

 

listopad 

 3. Elektrostatické pole  

Kondenzátory, spojování 

Řešení obvodů s kondenzátory 

Složená dielektrika 

10 

4 

4 

2 

prosinec 

 4. Magnetické pole  

Veličiny, vlastnosti magnetického pole 

Řešení magnetických obvodů 

Magnetické obvody řešené výpočtem 

Vliv vzduchové mezery 

Ztráty ve feromagnetických materiálech 

14 

2 

2 

2 

6 

2 

leden 

 

únor 

 5. Elektromagnetická indukce  

Vlastní a vzájemná indukčnost, činitel vazby 

Řazení indukčností  

9 

5 

4 

březen 

 6. Střídavý proud  

Jednoduché obvody střídavého proudu  

Složené obvody střídavého proudu 

Fázorové diagramy 

Rezonance 

Trojfázová soustava 

Symbolicko-komplexní metoda 

Řešení obvodů se střídavým proudem 

30 

5 

5 

3 

3 

3 

5 

6 

duben 

 

 

 

květen-červen 

 7. Přechodné jevy v elektrických obvodech  

Vznik přechodných jevů 

Vliv indukčnosti a kapacity 

2 

1 

1 

červen 
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2.r. 
Tématický celek 1.1.1.3 Počty hodin 1.1.1.4 období 

 1. Základní pojmy   1 září 

 2. Stejnosměrný proud    

Veličiny, jednotky, vlastnosti proudového pole 

Práce a výkon elektrického proudu 

Odpor vodiče, Ohmův zákon, zapojení rezistorů, procvičování 

Dělič napětí a proudu, výpočty 

Předřadník a bočník, výpočty 

Lineární obvody 

Konstrukce, dělení a vlastnosti rezistorů 

Využití a značení rezistorů v praxi 

Řešení lineárních obvodů -  metody řešení 

Věty o náhradních zdrojích 

Spojení zdrojů, příkon, ztráty a účinnost 

UPS, dynama, stejnosměrné stroje 

Servomotory, krokové motory, lineární motory 

Nelineární obvody                        

34 

2 

2 

5 

2 

2 

3 

2 

2 

3 

1 

2 

3 

3 

2 

září-listopad 

 

 

 

 3. Elektrostatické pole  

Veličiny elektrostatického pole 

Coulombův zákon, tvary elektrostatických polí 

Kondenzátory, druhy, značení jejich hodnot, spojování 

Dielektrikum, jeho složení a vlastnosti 

Řešení obvodů s kondenzátory 

10 

1 

2 

3 

2 

2 

prosinec 

 4. Magnetické pole  

Vznik a zobrazování magnetických polí 

Veličiny, vlastnosti magnetického pole 

Řešení magnetických obvodů 

Vliv vzduchové mezery 

Magnetické pole solenoidu a toroidu 

Ztráty ve feromagnetických materiálech 

Praktické využití – transformátor, magnetické paměti počítačů 

14 

2 

2 

3 

1 

1 

1 

4 

leden-únor 

 

 

 5. Elektromagnetická indukce  

Vlastní a vzájemná indukčnost, činitel vazby 

Energie magnetického pole, spojování indukčnosti 

Silové účinky magnetického pole 

Ztráty ve feromagnetických materiálech  

7 

3 

2 

1 

1 

březen 

 6. Střídavý proud  

Principy a základní vlastnosti 

Činný a jalový výkon, účiník 

Chování R, L, C v obvodu střídavého napětí 

Obvody střídavého proudu. Fázorové diagramy 

Rezonance 

Trojfázová soustava 

Symbolicko-komplexní metoda 

Střídavé motory a generátory 

Synchronní a asynchronní elektromotory 

30 

1 

5 

5 

4 

3 

4 

4 

2 

2 

duben-červen 

 

 

 

 

 7. Přechodné jevy v elektrických obvodech  

Vznik přechodných jevů 
3 

1 

červen 
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Vliv indukčnosti a kapacity 

Nabíjení a vybíjení kondenzátoru přes rezistor 

1 

1 
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Učební osnova předmětu 

ELEKTROTECHNIKA 

 

Kód a název oboru vzdělání:   78-42-M/01 Technické lyceum 

Název ŠVP:     Technické lyceum 

Délka a forma studia:   4 roky, denní studium 

Datum platnosti:    od 1. 9. 2009 

 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

 

Obecný cíl předmětu 

Předmět elektrotechnika navazuje na znalosti základů elektrotechniky.  

Žák využívá poznatků z oblasti základů elektrotechniky a dokáže je aplikovat při studiu 

chování a vlastností elektronických součástek. Umožní získat širší rozhled v oblasti využití 

elektronických součástek v různých elektrotechnických zařízeních průmyslové, spotřební, 

lékařské a další elektroniky. Řeší jednodušší úlohy a problémy v elektronických obvodech, 

vyhledává hodnoty parametrů z katalogových listů a je schopen se v nich orientovat. Umí 

sestrojit charakteristiky součástek dle naměřených (zadaných) parametrů, nakreslí schéma 

jednoduššího elektrického obvodu a orientuje se v elektronických schématech. Žák se 

seznámí také se zařízeními  výkonové elektroniky a silnoproudé elektrotechniky. Zná 

rozdělení, popis konstrukce, schematické značení těchto zařízení a použití v průmyslové 

praxi. Teoretické poznatky bude žák umět vysvětlit a využívat je v praktickém životě. 

 

Charakteristika učiva 

Učivo vyučovacího předmětu navazuje na znalosti předmětu základy elektrotechniky a fyziky. 

Poskytuje žákům vědomosti o elektronických součástkách, seznamuje žáky se základními 

vlastnostmi elektronických součástek a s jejich využitím. Připravuje žáky na navazující učivo 

v oblasti elektronických zařízení, výkonové elektrotechniky a silnoproudé elektrotechniky. 

Předpokládá se návaznost na ostatní vyučovací předměty. Učivo v tomto předmětu poskytne 

absolventům široký přehled v oblasti slaboproudé i silnoproudé elektrotechniky. Tím 

absolvent získá obsah znalostí postačujících pro studium kterékoliv z elektrotechnických 

specializací. 

 

Metody a formy výuky 

V daném předmětu jsou používány běžné výukové metody (výklad, práce s odbornou 

literaturou,  katalogy elektronických součástek, práce s elektronickými informacemi apod.). 

Vhodným doplňkem výuky jsou různé prezentační a simulační ukázky prostřednictvím 

výpočetní techniky a odborná exkurze. K upevnění znalostí budou tematické celky doplněny 

praktickými ukázkami v laboratoři. Výuka je podpořena využíváním hardwarového a 

softwarového vybavení školy pro zvýšení atraktivnosti a přehlednosti učiva. 
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Způsob hodnocení žáků 

Ověřování znalostí ústním i písemným zkoušením nebo formou samostatné práce tematicky 

zaměřené. Hodnotí se také aktivita během výuky a při samostatném řešení zadaných 

úkolů. Součástí hodnocení žáků je také hodnocení výsledků z praktických cvičení. Hodnocení 

má motivační charakter, žáci jsou vedeni tak, aby cítili potřebu vzdělávat se s ohledem na 

využitelnost získaných znalostí a dovedností v dalším studiu i v praktickém životě. Kriteria 

hodnocení vychází z Klasifikačního řádu školy. 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí 

Komunikativní kompetence – žák formuluje myšlenky srozumitelně a správně i v písemné 

podobě, zpracovává texty, informace z médií (odborné časopisy, internet). Řeší formálně 

správně elektrotechnické úlohy (obecné řešení, číselné řešení, zápis jednotek). 

Personální kompetence – žák přijímá hodnocení svých výsledků. 

Sociální kompetence – žák pracuje ve skupině na řešení zadaného úkolu, navrhuje postup 

řešení, zvažuje návrhy ostatních ve skupině.  

Samostatnost při řešení úkolů – zprávy z exkurzí, zpracování daných témat, referáty, 

prezentace. Dovednost analyzovat zadání úkolu, získat informace potřebné k řešení 

úkolu, navrhnout řešení (pomůcky, literaturu, metody, techniky). 

Využití prostředků informačních a komunikačních technologií – internet (informační               

a vzdělávací servery), využití aplikací při samostatné práci (prezentační programy, textové     

a tabulkové editory). 

Aplikace matematických postupů – matematické vztahy mezi fyzikálními veličinami, práce 

s grafy, tabulkami, diagramy, převody jednotek. 

 
Začlenění průřezových témat 

Ekologie a životní prostředí - žák si osvojuje a tříbí názory na spotřebu energie, na používané 

technologické metody a pracovní postupy, které jsou šetrné k životnímu prostředí, učí se 

uplatňovat nejen kritérium ekonomické efektivnosti, ale i hledisko ekologické, uvědomuje si 

problematiku odpadů – vznik, druhy, zneškodňování, způsoby minimalizace jejich vzniku      

a vliv člověka na živou přírodu. 

Informační a komunikační technologie – využívá počítačového modelování s mnoha 

aplikacemi při popisu fyzikálních, chemických, sociálních, meteorologických, sociálních        

a jiných jevů. Učí se vyhledávat informace pro praktické řešení a rozhodování při plnění 

úkolů – používat dorozumívacích technologií. 

Občan v demokratické společnosti 

Žák je veden k tomu, aby na základě dosažených výsledků a získaných schopností                  

a dovedností měl vhodnou míru sebevědomí a odpovědnosti. 

Člověk a svět práce 

Žák efektivně využívá nabyté informace na trhu práce, naučí se určité míře sebekritiky a umí 

posoudit a vhodně nabídnout své schopnosti za odpovídající odměnu. 
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Rozpis výsledků vzdělávání 

 

3.ročník 

Výsledky vzdělávání 

 

Učivo 

 Žák: 

− ovládá všeobecné normy a místní 

bezpečnostní předpisy 

− dodržuje zásady bezpečné práce                 

na elektrických zařízeních 

− dodržuje bezpečnostní pravidla při práci 

v laboratoři 

− poskytne první pomoc při úrazu 

elektrickým proudem 

 

1 BOZP v elektrotechnice  

− řeší přechodný jev RC a RL při vzniku a 

zániku ustáleného proudu 

− vysvětlí grafické průběhy napětí a proudu 

2 Přechodné jevy 

Grafické vyjádření dějů 

− provádí měření základních veličin 

v nelineárním obvodu za pomoci graficko-

početní metody 

3 Nelineární obvody 

− vysvětlí podstatu usměrňujícího účinku 

polovodičového přechodu 

− na základě VA charakteristiky vysvětlí 

funkci polovodičové diody 

− vyjmenuje základní parametry diod 

− vysvětlí funkci bipolárního tranzistoru 

v základních zapojeních 

− popíše tranzistorový jev 

− nakreslí základní zapojení tranzistorů 

− vyjmenuje druhy unipolárních tranzistorů 

− popíše jejich funkci 

− popíše strukturu vícevrstvých spínacích 

prvků 

− vysvětlí funkci na základě znalosti 

charakteristik 

− vysvětlí princip vypínání tyristoru             

ve stejnosměrném i střídavém obvodu 

− aplikuje a zná základní pravidla a metody 

pro měření polovodičových součástek 

−  provádí měření vlastností polovodičových 

součástek 

− určí pracovní podmínky tranzistoru 

v zapojení SE 

− zpracuje výsledky měření do tabulek a grafů  

− používá diody a tranzistory k realizaci 

logických členů  

4 Elektronická zařízení    

 

 

 

Elektronické součástky - dioda, tranzistor  

tyristor, princip činnosti 

Určení pracovních podmínek tranzistoru 

v zapojení SE. 

Logické obvody z polovodičových součástek 
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− popíše parametry zesilovačů, rozdělení 

podle tříd 

− popíše rozdělení a funkci zpětných 

vazeb 

− vysvětlí funkci zapojení zesilovačů 

− popíše rozdělení, druhy, vlastnosti               

a výpočty v obvodech s OZ 

− popíše funkci oscilátoru, rozdělení a využití 

Zesilovače, operační zesilovače 

 

 

 

 

 

 

Oscilátory 

− popíše rozdělení integrovaných obvodů, 

výhody, výrobu a užití v praxi 

− v praktických cvičeních aplikuje získané 

informace při zapojování IO 

5 Integrované obvody 

Rozdělení, výroba, užití. 

Monolitické integrované obvody, 

Praktická cvičení 

− vyjmenuje druhy polovodičových měničů, 

zakreslí základní zapojení a charakterizuje je 

z hlediska funkce a použití 

− vysvětlí činnost neřízeného a řízeného 

usměrňovače  s odporovou a indukční zátěží 

− popíše můstkové zapojení usměrňovače 

− objasní činnost střídače a jeho použití 

6 Výkonová elektronika   
 

Polovodičové měniče 

 

Usměrňovače – neřízené, řízené 

Graetzův můstek 

Střídače 

− objasní rozdělení elektrických přístrojů 

podle funkce 

− vysvětlí princip a použití spínače, relé, 

stykače v elektrických instalacích 

− ovládá základní principy jističů a použití 

v elektrické instalaci strojů, elektrické 

instalaci domácností 

7 Elektrické přístroje 

Spínače 

Relé 

Stykače 

Jističe 

 

 

 

4.ročník 

Výsledky vzdělávání 

 

Učivo 

 Žák: 

− vysvětlí činnost transformátoru 

− vyjmenuje rozdělení transformátorů  

− objasní princip autotransformátoru, 

regulačního transformátoru 

− vysvětlí použití transformátorů 

v průmyslové praxi  

− provede návrh jednofázového 

transformátorů 

− je schopen samostatně změřit jednofázový 

transformátor naprázdno a nakrátko, změřit 

ohmický a izolační odpor, určit převod 

transformátoru                   

− ovládá princip činnosti dynama                         

a stejnosměrného elektromotoru 

− chápe princip činnosti alternátoru, 

synchronního a asynchronního elektromotoru 

( odlišnosti) 

− popíše konstrukci jednotlivých strojů,                 

1 Zařízení silnoproudé elektrotechniky  

Transformátory 

Návrh jednofázového transformátoru 

Měření základních parametrů jednofázového 

transformátoru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stejnosměrné stroje 

 

 

Synchronní stroje 
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− zakreslí momentovou charakteristiku 

asynchronního elektromotoru 

− ovládá rozdělení a použití jednotlivých 

strojů v průmyslové praxi  

 

Asynchronní stroje 

 

 

 

− popíše energetickou soustavu 

− ovládá základní zapojení trojfázové 

soustavy 

− popíše průmyslové a domovní rozvody 

− popíše zapojení spotřebičů do rozvodné sítě 

2Výroba, rozvod a využití elektrické energie 

Energetická soustava 

 

Elektrické rozvody 
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Rozpis učiva 

 

Předmět :  ELEKTROTECHNIKA 

Ročník:  3. - 4. 

Obor:  78-42-M/001 Technické lyceum 

Počet hodin: 3. ročník 2 týdně, 4. ročník 2 týdně  

Zpracovala  : Ing. Eva Horáčková  

Učebnice: Blahovec, A.: Elektrotechnika I ISBN 80-85427-72    

  Elektrotechnika II ISBN 80-86073-19-X 

  Maťátko, J.: Elektronika ISBN 80-85970-42-2 

 

 

3.r. 
1.1.1.5 Tematický celek 1.1.1.6 Počty 

hodin 

1.1.1.7 období 

 1. BOZP v elektrotechnice 1 září 

 2. Opakování látky druhého ročníku 2  

 3. Přechodné jevy v elektrických obvodech  

Grafické vyjádření děje 
2  

 4. Transfigurace Y,D 2  

 5. Věty o náhradních zdrojích 5 říjen 

 6. Nelineární obvody  

Graficko-početní metoda 

5 

 

 

 7. Elektronická zařízení  

Elektronické součástky – princip činnosti, 

dioda, tranzistor – pracovní podmínky tranzistoru SE, 

logické obvody z polovodičových součástek, 

tyristor – tyristorový regulátor výkonu 

Zesilovače, operační zesilovače 

Oscilátory 

27 

4 

6 

4 

4 

5 

4 

listopad- 

únor 

 8. Integrované obvody  

Rozdělení, výroba, užití 

Monolitické integrované obvody, 

Praktická cvičení. 

10 

1 

3 

6 

březen-

duben 

 9. Výkonová elektronika  

Polovodičové měniče 

Usměrňovače – neřízené, řízené 

Graetzův  můstek 

Střídače 

8 

1 

4 

2 

1 

duben- 

květen 

 

 

 

 10. Elektrické přístroje  

Spínače 

Relé 

Stykače 

Jističe 

4 

 

červen 
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4.r. 
1.1.1.8 Tematický celek 1.1.1.9 Počty 

hodin 

1.1.1.10 období 

 1. 
1.1.1.11 Opakování učiva 3. ročníku  1.1.1.12 2 1.1.1.13 září 

 2. Zařízení silnoproudé elektrotechniky  

Transformátory  

Stejnosměrné stroje 

Synchronní stroje 

Asynchronní stroje 

Návrh jednofázového transformátoru: 

návrh magnetického obvodu, 

návrh vinutí 

Měření základních parametrů: 

měření izolace, odporu vinutí, 

zkouška naprázdno, 

zkouška nakrátko 

40 

4 

3 

3 

8 

 

5 

6 

 

3 

4 

4 

září - 

únor 

 3. Výroba, rozvod a využití elektrické energie  

Energetická soustava 

Elektrické rozvody 

8 

3 

5 

březen-  

duben 

 4. Závěrečné opakování maturitních témat  

Proudové pole  

magnetické pole 

elektronická zařízení  

výkonová elektronika     

8 

2 

2 

2 

2 

duben – 

 květen 
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Učební osnova předmětu 

AUTOMATIZACE 

 

Kód a název oboru vzdělání:   78-42-M/01 Technické lyceum 

Název ŠVP:     Technické lyceum 

Délka a forma studia:   4 roky, denní studium 

Datum platnosti:    od 1.9.2009 

 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

 

Obecný cíl předmětu 

Výuka automatizace má na technickém lyceu následující funkce: 

- seznámení s náplní a problematikou oboru, možnostmi a reálnými cíli pro další studium  

automatizace na vysokých školách technického zaměření. 

- seznamuje studenty se základními oblastmi automatizace a jejich vzájemnými vazbami 

- umožňuje studentům pochopit souvislosti s ostatními všeobecnými a odbornými předměty i 

souvislosti s přírodními ději technického i netechnického charakteru 

- napomáhá k rozvoji technického abstraktního a logického myšlení 

- učí studenty syntéze poznatků z ostatních předmětů i okolního prostředí. 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli: 

- využívat dosud nabytých znalostí z jiných předmětů (všeobecných i odborných) 

i z praktického života 

- porovnat příbuznost technických dějů s běžnými přírodními jevy 

- popsat technicky správně dané jevy a srozumitelně komunikovat 

- rámcově posoudit prospěšnost užití automatizace i jeho nepříznivé dopady 

- navrhnout řešení jednoduchého problému z oblasti automatizace (ovládání, logika, regulace) 

- řešit technické logické problémy a diskutovat o nich. 

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

- reálný pohled na možnosti, prospěšnost a důsledky automatizace 

- motivaci k zájmu o účelné uplatnění automatizace i v netechnických oblastech 

- vztah k samozřejmému respektování požadavků na úspory energie a ochranu životního 

prostředí. 

 

Charakteristika učiva 

Učivo předmětu obsahuje tyto okruhy: 

- úvodní informace o automatizaci, jejích možnostech a důsledcích, souvislosti s přírodními, 

společenskými a technickými procesy 

- základy logiky: Booleova algebra, logické funkce a jejich vyjadřování, stanovení logické 

funkce pro řešení daného problému, základní sekvenční obvody 

- realizace obvodů pneumaticky, elektricky, elektronicky, programovatelným automatem 

- složení regulačního okruhu, činnost jeho částí, zpětná vazba, průběh a vyhodnocení 

jednoduchého regulačního procesu. 

 

 

Metody a formy výuky 
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Při výkladu a objasňování učiva používá učitel názorné pomůcky, např. modely, transparenty, 

výukové programy, podle možností i prostředky IKT. Důležité je procvičování učiva, 

prohlubování témat v mezích možností, časté opakování. Zařazovat úlohy vztahující se k 

odborným předmětům a praxi. 

Přístup pedagoga i obsah učiva je volen tak, aby bylo v maximální míře využito poznatků 

z jiných předmětů, znalostí známých technických řešení i zkušeností studentů z běžného 

života. 

Výuka probíhá následujícím způsobem: 

- výklad problematiky jednotlivých celků, vysvětlení způsobu řešení a použití znalostí 

- pokusí navrhnout různé možnosti řešení úkolu (skupinová práce žáků, diskuze, brain-

storming, obhajoba) a vyberou nejvýhodnější řešení 

- k upevnění znalostí budou tématické celky doplněny praktickými ukázkami v laboratoři  

 

Způsob hodnocení žáků 

Ověřování znalostí ústním i písemným zkoušením, samostatné práce žáků – zohledňuje se 

grafická úprava a aktivní přístup k vyučování. Zařazují se tématické písemné práce a pololetní 

celohodinové písemné práce.  

Hodnocení se řídí klasifikačním řádem, který je součásti školního řádu. Písemné testy prověří 

stupeň osvojení znalostí, schopnost aplikace poznatků z jiných předmětů a schopnost užití 

znalostí k vyřešení konkrétních úkolů. Ústní zkoušení ověří navíc soustavnost přípravy 

a částečně i schopnost sestavení obvodu ze zadaných prvků.  

Kriteria hodnocení: 

- znalosti z teorie a schopnost samostatně řešit úlohy teorie automatizace  

- znalosti bezpečnostních předpisů při použití automatizovaných systémů  

- schopnost projektovat jednoduchá automatizační zařízení dle zadaných požadavků 

- aktivní přístup k vyučování  

- využití a aplikace znalostí z ostatních technických předmětů. 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí 

Přínosem předmětu je, aby studenti: 

- pochopili možnosti automatizace pro technický i všeobecný pokrok s ohledem na snižování 

energetické náročnosti a respektování požadavků na zachování životního prostředí 

- znali účel a principy činnosti prvků automatizační techniky a možnosti jejich využití 

- poznali základní způsoby řešení logických úloh a realizace jednoduchých ovládacích obvodů 

- řešili jednoduché logické úlohy 

- znali principy činnosti základních pneumatických, elektrických a elektronických obvodů 

a uměli navrhnout jejich využití v praxi 

- navrhovali schémata jednoduchých řídících obvodů 

- byli schopni číst schéma automatizačních obvodů a pochopit jejich funkci 

- pochopili souvislosti s ostatními předměty (matematika, fyzika, elektrotechnika, mechanika, 

stavba a provoz strojů, strojírenská technologie, ekonomika) a naučili se je využít 

- se naučili práci v týmu při řešení i realizaci konkrétních úloh včetně tvůrčí komunikace 

a prospěšné kritiky. 

 

Začlenění průřezových témat 

Ekologie a životní prostředí - žák si osvojuje a tříbí názory na spotřebu energie, na používané 

technologické metody a pracovní postupy, které jsou šetrné k životnímu prostředí, posuzuje 

při zadání základních parametrů koncentraci škodlivin, prašnosti a hlučnosti v pracovním 

prostředí.  
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Informační a komunikační technologie – žák využívá prvků moderních informačních a 

komunikačních technologií, efektivně je využívá v průběhu vzdělávání a při samostatném 

řešení úkolů. Učí se vyhledávat informace pro praktické řešení a rozhodování při plnění 

úkolů,  používat dorozumívacích technologií. 

Občan v demokratické společnosti– žák je veden k tomu, aby na základě dosažených výsledků 

a získaných schopností měl vhodnou míru sebevědomí a sebeodpovědnosti, aby se naučil 

komunikaci, vyjednávání a řešení konfliktů. 
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Rozpis výsledků vzdělávání 

 

3.ročník 

Výsledky vzdělávání 

 

Učivo 

 

Žák: 

− ovládá principy spínače, relé a stykače  

 

-popíše rozdíl mezi ovládáním a regulací 

-zná druhy řízení 

 

 

1 Ovládání  

− je schopen samostatně používat Booleovu 

algebru, de Morganovy zákony logiky,  logické 

funkce, pravdivostní tabulku log. fce, vyjádření 

log. fce z tabulky,minimalizovat log. funkce 

intuitivně a Karnaughovou mapou 

− zná způsoby realizace log. funkcí 

 

2 Algebra logiky  

 

-vysvětlí rozdíl mezi kombinačním a sekvenčním 

obvodem 

-navrhne řešení problému a sestaví pravdivostní 

tabulku 

 

3 Řídící obvody 

-Vysvětlí princip regulace 

-nakreslí a popíše regulační blokové schéma 

-popíše druhy regulace 

-nakreslí a popíše složení regulátoru 

-rozumí principu měřících přístrojů a jejich 

vlastnostem 

-rozdělí základní regulační členy 

 

4 Spojité lineární řízení 
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Rozpis učiva 

 

Předmět :  AUTOMATIZACE 

Ročník:  3. 

Obor:  78-42-M/01 Technické lyceum 

Počet hodin: 2 týdně / celkem 66 

Zpracoval  : Bc. David Marek 

Učebnice: Automatizace a automatizační technika 2, Voráček a kol., Grada 2003,  

   

 

3.ročník 

 
Tematický celek Počty 

hodin 

období 

  1. Úvod do automatizace   

ovládání, regulace, řízení (rozdíly, druhy)  

1 září 

 

 

  2. Logické řízení   

logické fce  

Booleova algebra 

vyjádření a minimalizace Booleových fcí   

pravdivostní tabulka 

Karnaughova mapa 

Algebraický výraz 

Blokové schéma 

18 

 

září 

 

 

říjen 

 

 

listopad 

 

  3. Logické řídící obvody 

Kombinační 

Sekvenční 

2 prosinec 

 

  4. Spojité lineární řízení 

princip regulace 

blokové schéma regulace 

druhy regulace 

složení regulátoru (měřící člen, ústřední člen, akční členy) 

přístroje pro měření fyzikálních veličin(snímače teploty, 

rychlosti,     zrychlení, přítomnosti, 

tlaku, ….), měřící přístroje a jejich vlastnosti 

6  

prosinec 

 

 

leden 
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rozdělení základních regulačních členů (P, I, D, PI, PD, PID) 

 

5. Pneumatické ovládání 

definice, schéma, rozdělení ovládání, zobrazování pohybů, přímé a 

nepřímé ovládání jednočinného a dvojčinného pneumotoru, řízen 

rychlosti vysouvání a zasouvání jednočinného a dvojčinného 

pneumotoru   

3 únor 

6. PLC programování 

seznámení s PLC (druhy, moduly, připojení)  

seznámení s vývojovým prostředím PLC (založení projektu, 

struktura projektu, HW konfigurace, run a stop režim, online režim, 

umístění OB, FC, FB, OB, UDT, tabulka symbolů)  

programovací jazyky       

 editace programu (binární operace, absolutní a symbolická 

adresace, přímá a nepřímá adresace, SR a RS klopné obvody, 

náběžné a sestupné hrany, čítače, časovače, podmíněné a 

nepodmíněné skoky, možnosti komunikace mezi PLC a ovládacím 

panelem 

30 březen 

 

duben 

 

květen 

 

červen 
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Učební osnova předmětu 

KYBERNETIKA 

 

Kód a název oboru vzdělání:   78-42-M/01 Technické lyceum 

Název ŠVP:     Technické lyceum 

Délka a forma studia:   4 roky, denní studium 

Datum platnosti:    od 1.9.2009 

 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

 

Obecný cíl předmětu 

Výuka kybernetiky má na technickém lyceu následující cíle: 

- seznámení s náplní a problematikou oboru a hlubší pochopení teorie řízení pro další studium  

kybernetiky na vysokých školách technického zaměření. 

- seznamuje studenty se základními oblastmi automatizace a jejich vzájemnými vazbami 

- umožňuje studentům pochopit souvislosti s ostatními všeobecnými a odbornými předměty i 

souvislosti s přírodními ději technického i netechnického charakteru 

- napomáhá k rozvoji technického abstraktního a logického myšlení 

- učí studenty syntéze poznatků z ostatních předmětů i okolního prostředí. 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli: 

- využívat dosud nabytých znalostí z jiných předmětů (všeobecných i odborných) 

i z praktického života 

- porovnat příbuznost technických dějů s běžnými přírodními jevy 

- popsat technicky správně dané jevy a srozumitelně komunikovat 

- rámcově posoudit prospěšnost užití kybernetiky  

- navrhnout řešení jednoduchého problému řízení z oblasti kybernetiky  

- řešit technické problémy kybernetického řízení a diskutovat o nich. 

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

- reálný pohled na možnosti kybernetiky  

- motivaci k zájmu o účelné uplatnění kybernetiky  

- vztah k samozřejmému respektování požadavků na úspory energie a ochranu životního 

prostředí. 

 

Charakteristika učiva 

Učivo předmětu obsahuje tyto okruhy: 

- úvodní informace o kybernetice, jejích možnostech a důsledcích, souvislosti s přírodními, 

společenskými a technickými procesy 

- základy teorie informace, přenos zpráv, množství informace, kód, redundance   

- složení regulačního okruhu, činnost jeho částí, zpětná vazba, průběh a vyhodnocení 

jednoduchého regulačního procesu 

- vlastnosti snímačů, převodníků, regulovaných soustav a regulátorů 

- dynamický popis systémů diferenciální rovnicí a její řešení Laplaceovou transformací nebo 

analogovým počítačem 

- vyšší formy automatizace 

 



 

 

246 

 

SPŠ strojní a stavební, Tábor: Technické lyceum 

Učební osnovy – Kybernetika 

 

Metody a formy výuky 

Při výkladu a objasňování učiva používá učitel názorné pomůcky, např. modely, transparenty, 

výukové programy, podle možností i prostředky IKT. 

analogový počítač, kybernetické modely .  

Důležité je procvičování učiva,prohlubování témat v mezích možností, časté opakování. 

Zařazovat úlohy vztahující se k odborným předmětům a praxi. 

Přístup pedagoga i obsah učiva je volen tak, aby bylo v maximální míře využito poznatků 

z jiných předmětů, znalostí známých technických řešení i zkušeností studentů z běžného 

života. 

Výuka probíhá následujícím způsobem: 

- výklad problematiky jednotlivých celků, vysvětlení způsobu řešení a použití znalostí 

- pokusí navrhnout různé možnosti řešení úkolu (skupinová práce žáků, diskuze, brain-

storming, obhajoba) a vyberou nejvýhodnější řešení 

- k upevnění znalostí budou tématické celky doplněny praktickými ukázkami v laboratoři  

 

Způsob hodnocení žáků 

Ověřování znalostí ústním i písemným zkoušením, samostatné práce žáků – zohledňuje se 

grafická úprava a aktivní přístup k vyučování. Zařazují se tématické písemné práce a pololetní 

celohodinové písemné práce.  

Hodnocení se řídí klasifikačním řádem, který je součásti školního řádu. Písemné testy prověří 

stupeň osvojení znalostí, schopnost aplikace poznatků z jiných předmětů a schopnost užití 

znalostí k vyřešení konkrétních úkolů. Ústní zkoušení ověří navíc soustavnost přípravy. 

Kriteria hodnocení: 

- znalosti z teorie a schopnost samostatně řešit úlohy kybernetiky  

- schopnost komplexně aplikovat poznatky kybernetiky ve všech sférách lidské činnosti 

- aktivní přístup k vyučování  

- využití a aplikace znalostí z ostatních předmětů. 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí 

Přínosem předmětu je, aby studenti: 

- pochopili možnosti kybernetiky pro technický i všeobecný pokrok s ohledem na snižování 

energetické náročnosti a respektování požadavků na zachování životního prostředí 

- znali účel a principy teorie řízení a možnosti jejich využití 

- poznali základní způsoby řešení jednoduchých problémů řízení 

- řešili jednoduché úlohy kybernetiky 

- znali principy činnosti regulačních obvodů a uměli navrhnout jejich optimální parametry  

- navrhovali schémata jednoduchých řídících obvodů 

- byli schopni číst schéma obvodů samočinné regulace a pochopit jejich funkci 

- pochopili souvislosti s ostatními předměty (matematika, fyzika, elektrotechnika, mechanika, 

stavba a provoz strojů, strojírenská technologie, ekonomika) a naučili se je využít 

- se naučili práci v týmu při řešení i realizaci konkrétních úloh včetně tvůrčí komunikace 

a prospěšné kritiky. 

 

Začlenění průřezových témat 

Ekologie a životní prostředí - žák si osvojuje a tříbí názory na spotřebu energie, na používané 

technologické metody a pracovní postupy, které jsou šetrné k životnímu prostředí, posuzuje 

při zadání základních parametrů koncentraci škodlivin, prašnosti a hlučnosti v pracovním 

prostředí.  
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Informační a komunikační technologie – žák využívá prvků moderních informačních a 

komunikačních technologií, efektivně je využívá v průběhu vzdělávání a při samostatném 

řešení úkolů. Učí se vyhledávat informace pro praktické řešení a rozhodování při plnění 

úkolů,  používat dorozumívacích technologií. 

Občan v demokratické společnosti– žák je veden k tomu, aby na základě dosažených výsledků 

a získaných schopností měl vhodnou míru sebevědomí a sebeodpovědnosti, aby se naučil 

komunikaci, vyjednávání a řešení konfliktů. 

 

 

Rozpis výsledků vzdělávání 

4.ročník 

Výsledky vzdělávání 

 

Učivo 

 

Žák: 

− zná historii, vznik, předmět a poslání kybernetiky                                                  

− umí rozčlenit jednotlivé oblasti kybernetiky  

 

 

1 Základní pojmy kybernetiky  

 

− zná způsoby přenosu zpráv 

− umí určit množství informace 

− vysvětlí princip kódování, pojem redundance   

-vypočítá entropii a redundanci 

-vysvětlí co je binární kanál  

- vysvětlí co je kapacita kanálu 

 

2 Teorie informace  

 

 

Vysvětlí a popíše impulsní, přechodovou a frekvenční 

fci a charakteristiku 

 

3 Fce a charakteristiky 

 

Chápe dopad dopravního zpoždění na systém 

 
4 Dopravní zpoždění 

Nakreslí a popíše sériové, paralelní a antiparalelní 

zapojení 

-upraví obvod s překříženými vazbami 

 

5 Bloková algebra 

 

Nakreslí a popíše schéma zapojení, rovnice, přenos, 

přechodovou a frekvenční charakteristiku regulačních 

členů 

 

6 Regulační členy 

-Vysvětlí pojem stabilita reg. obvodu 

-Určí stabilitu regulačního obvodu pomocí 

hurwitzova, Routh-schurova, Michajlov-Leonhardova 

a Nyquistova kritéria 

7 Stabilita regulačního obvodu 

Zná oblasti posuzování kvality 

-vysvětlí lineární a kvadratickou plochu 

-Zná Ziegler-Nicholsovu metodu 

8Kvalita regulace a seřízení regulátoru 

Vytvoří přenos systému pomocí diferenciální rovnice 9 Diferenciální rovnice a přenos 

systému 
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-vysvětlí použití Laplaceovy transformace 

-Ovládá slovník Laplaceovy transformace 

Dokáže vyřešit diferenciální rovnici regulačního 

obvodu pomocí Laplaceovy transformace 

10 Laplaceova transformace 

-vysvětlí rozdíl mezi spojitým a diskrétní regulačním 

obvodem 

-vysvětlí co je vzorkovač a tvarovač 

-zná fce a charakteristiky diskrétního reg. Obvodu 

-Zná souvislost mezi P,I,D a P,S,D regulátory 

11 Diskrétní regulační obvody 
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Rozpis učiva 

 

Předmět :  KYBERNETIKA 

Ročník:  4. 

Obor:  78-42-M/01 Technické lyceum 

Počet hodin: 2týdně / celkem 60 

Zpracoval  : Bc. David Marek 

Učebnice: Švarc-Základy tech. kybernetiky VUT 95, Tůma-Kybernetika FAV ZU97. 

 

4.ročník 

 
Tematický celek Počty 

hodin 

období 

  1. Základní pojmy kybernetiky  

Historie, vznik, předmět, poslání a klasifikace kybernetiky                                                  

2 září 

  2. Teorie informace  

Přenos zpráv, množství informace, kód, redundance   

                                                                    

6  

září/ 

říjen 

 

  3. Fce a charakteristiky 

Impulsní 

Přechodová 

Frekvenční 

 

3 

 

 

 

říjen 

 

  4. Dopravní zpoždění                                          1 

 

 

 

říjen 

 

  5. Bloková algebra 

Sériové, paralelní a antiparalelní zapojení 

Úprava obvodu s překříženými vazbami 

                                                          

3 

 

 

říjen 

listopad 

 

  6. Regulační členy 

Schéma zapojení, rovnice, přenos, přechodová a frekvenční 

charakteristika regulačních členů 

5 

 

 

listopad 

7. Stabilita regulačního obvodu 

kritéria stability (Hurwitzovo, Routh-Schurovo, Michajlov-

Leonhardovo, Nyquistovo) 

8 prosinec 

8. Kvalita regulace a seřízení regulátorů 2 leden 
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oblasti posuzování kvality 

lineární a kvadratická plocha      

Ziegler-Nicholsova metoda 

9. Diferenciální rovnice a přenos systému 

 

8 leden 

únor 

10. Laplaceova transformace 12 březen 

duben 

11. Diskrétní regulační obvody 

charakteristika       

vzorkovač, tvarovač       

bloková algebra       

fce a charakteristiky       

P, S, D, PS, PD, PSD regulátory 

10 duben 

květen 
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Učební osnova předmětu 

PROGRAMOVÁNÍ 

 

Kód a název oboru vzdělání:   78-42-M/01 Technické lyceum 

Název ŠVP:     Technické lyceum 

Délka a forma studia:   4 roky, denní studium 

Datum platnosti:    od 1. 9. 2013 

 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

 

Obecný cíl předmětu 

Po úspěšném absolvování tohoto předmětu budou žáci schopni programovat ve vyšším 

programovacím jazyku. Budou schopni používat programovací jazyk jako formální způsob 

vyjadřování myšlenek k vytváření jednoduchých aplikací. Vzdělávání v předmětu 

programování směřuje k tomu, aby žáci dovedli: 

− analyzovat a algoritmizovat reálné situace, pracovat s matematickými modely a 

vyhodnotit výsledky řešení vzhledem k realitě  

− zkoumat a řešit praktické problémy, vést o nich a o výsledcích jejich řešení diskuse 

− přesně a precizně se matematicky vyjadřovat a formulovat své myšlenky 

− používat tabulek, databází, odborné literatury, internetu 

 

Charakteristika učiva 

Předmět je úvodem do problematiky programování v programovacím jazyce vyšší úrovně. 

Žáci se seznámí se základními postupy při algoritmizaci úloh a s realizací algoritmů pomocí 

výrazových prostředků vyššího programovacího jazyka. 

 

Metody a formy výuky 

Při výkladu a objasňování učiva používá učitel datový, transparenty a vzorové programy. 

Důležité je procvičování učiva, časté opakování formou tvorby krátkých cvičných programů 

i s jejich odladěním. 

 

Způsob hodnocení žáků 

Ověřování znalostí ústním i písemným zkoušením, samostatné práce žáků – zohledňuje se 

grafická úprava a aktivní přístup k vyučování. Zařazují se tematické úkoly na tvorbu krátkých 

programů. Kriteria hodnocení vycházejí z Klasifikačního řádu školy. 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí 

Komunikativní kompetence – žák formuluje myšlenky srozumitelně a správně i v písemné 

podobě, zpracovává texty, informace z médií (odborné časopisy, internet). Řeší formálně 

správně programovací úlohy (obecné řešení, číselné řešení, zápis jednotek). 

Personální kompetence – žák přijímá hodnocení svých výsledků. 

Sociální kompetence – žák pracuje ve skupině na řešení zadaného úkolu, navrhuje postup 

řešení, zvažuje návrhy ostatních ve skupině.  
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Samostatnost při řešení úkolů – zpracování daných témat, referáty, dovednost analyzovat 

zadání úkolu, získat informace potřebné k řešení, navrhnout řešení, provést prezentaci 

výsledků své práce 

Využití prostředků informačních a komunikačních technologií – internet (informační 

a vzdělávací servery), využití vývojových aplikací pro tvorbu programu. 

Aplikace matematických postupů – využití matematických vztahů, metod iterace, maticový 

počet, grafická integrace 

 

Začlenění průřezových témat 

Ekologie a životní prostředí - žáci jsou vedeni k tomu, aby respektovali principy udržitelného 

rozvoje. Aby si osvojili základní principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu 

prostředí v osobním a profesním jednání. Výuka předmětu vede žáky k ekologickému chování 

při používání prostředků ICT, žák je seznámený se zdravotními riziky vyplývající 

z nadměrnou prací u počítače. Je poučen o ekologické likvidaci technických prostředků 

výpočetní techniky, šetří energii používáním úsporných režimů. 

Informační a komunikační technologie - využívá počítačového modelování u mnoha aplikací 

při popisu fyzikálních, chemických, sociálních, meteorologických, sociálních a jiných jevů. 

Učí se řešit problémy z různých oblastí lidského konání.  

Občan v demokratické společnosti - žáci budou vedeni ke vhodné míře sebevědomí a k 

odpovědnému jednání. Při výuce tohoto předmětu se naučí správnému využívání technických 

prostředků počítače. Budou vedeni k odpovědnému přístupu k technickému vybavení 

počítačů.  

Člověk a svět práce - budou chápat význam modernizace výpočetní techniky a její uplatnění 

v informační společnosti. Důležitý je význam výpočetní techniky při úspoře času a energie. 

 

Rozpis výsledků vzdělávání 

Výsledky vzdělávání 

 

Učivo 

 Žák: 

− ovládá číselné soustavy, zobrazení 

znaků a textu, zobrazení celých a 

reálných čísel, zobrazení instrukcí a 

ukazatelů 

1 Zobrazení informací v počítači      
 

 

Žák: 

− je schopen samostatně používat 

Booleovu algebru, de Morganovy 

zákony logiky,  logické funkce, 

pravdivostní tabulku log. fce,  

− vyjadřuje log. fce z tabulky, 

minimalizuje log. fce - intuitivně, 

Karnaughovou mapou  

− vyjmenuje způsoby programování log. 

funkcí 

2 Algebra logiky 
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Žák: 

− orientuje se v jednotlivých prvcích 

vývojových diagramů a jejich 

významech 

− zvládá způsob vyjadřování algoritmů 

pomocí grafických algoritmických 

prostředků 

− vytvoří jednoduché vývojové 

diagramy 

− aplikuje zkušenosti z předchozích 

bloků učiva 

− vysvětlí způsob řešení problému 

− dokáže pochopit kroky vedoucí 

ke zefektivnění algoritmu a daný 

algoritmický postup modifikovat 

3 Algoritmizace 

Žák: 

− využívá teoretických znalostí k tvorbě 

reálných programů pro roboty 

sestavené ze stavebnice Lego NXT 

− odladí pomocí znalosti algoritmizace 

chyby programu 

− dokáže zefektivnit vytvořený program 

4 Praktické programování robotické 

stavebnice 

Žák: 

− popíše datové typy, proměnné, 

deklarace, výrazy, příkazy 

rozhodování, cykly  

− ovládá vývojové prostředí  

− vysvětlí metody, třídy, objekty, 

vstupy/výstupy, konstruktory,  

− chápe blokovou strukturu programu  

− umí používat podprogramy  

− samostatně vytvoří zákaznický 

program 

5 Programovací jazyk C# 

 

 

Žák: 

− popíše datové typy, proměnné, výrazy, 

příkazy 

− řeší řídicí struktury pole 

− vysvětlí metody, polymorfismus, 

třídy, dědičnost 

− umí samostatně vytvořit zákaznický 

program 

5 Programovací jazyk Java 

 

Žák: 

− vyjmenuje základní části počítače 

− umí rozeznat jednotlivé komponenty 

počítače 

− popíše princip a fungování základních 

součástí počítače 

6 Hardwarové vybavení počítače 
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Rozpis učiva 

Předmět: PROGRAMOVÁNÍ 

Ročník:  3. – 4. 

Obor: 78-42-M/01 Technické lyceum 

Počet hodin: 3. ročník 2 týdně, 4. ročník 3 týdně 

Zpracoval: Mgr. P. Kolář 

Učebnice: Pšenčíková J., Algoritmizace. Computer Media, 2007. 

vlastní texty 

3.r Tematický celek/stručně obsah - heslovitě 
Počty 

hodin 
Období 

1. Zobrazení informací v počítači 

− číselné soustavy (desítková, dvojková, 

šestnáctková) – převody 

− sčítání, odčítání, násobení ve dvojkové soustavě 

− zobrazení znaků a textu, zobrazení celých a 

reálných čísel 

8 

3 

 

4 

1 

září 

2. Algebra logiky 

− Booleova algebra, logické funkce, pravdivostní 

tabulka logické funkce, tautologie, de Morganovy 

zákony logiky 

− vyjádření logické funkce z tabulky 

− minimalizace logické funkce (intuitivně, 

Karnaughova mapa) 

− způsob programování logických funkcí 

10 

2 

 

 

1 

4 

 

3 

říjen – listopad 

3. Algoritmizace 

− algoritmus, základní prvky vývojových diagramů 

(mezní značky, bloky vstupu a výstupu, 

rozhodování, cykly) 

− tvorba vývojových diagramů na příkladech 

(nalezení minima a maxima, řešení kvadratické 

rovnice…) 

− etapy programátorovy práce 

8 

4 

 

 

3 

 

 

1 

listopad – 

prosinec 

4. Programování robotické stavebnice Lego NXT 

− seznámení s programovacím prostředím a 

technickými prostředky stavebnice  

− využití algoritmizace pro tvorbu programů pro 

roboty Lego NXT 

− pokročilé programování NXT 

12 

3 

 

5 

 

4 

leden – únor 
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5. Programovací jazyk C# I. 

− seznámení s vývojovým prostředím, historie 

− syntaxe jazyka 

− datové typy, proměnné, vstupy/výstupy 

− řídicí struktury 

− kolekce, využití kolekcí v programování  

− externí soubory 

22 

1 

2 

4 

6 

5 

4 

březen – červen 

4.r Tematický celek/stručně obsah - heslovitě 
Počty 

hodin 
Období 

1. Programovací jazyk Java 

− objektově orientované programování 

− historie, vývojová prostředí, syntaxe jazyka 

Prostředí BlueJ 

− třídy, metody, datové typy, příkazy 

− metody s vracením 

− jednoduché projekty v jazyce Java 

− tvorba grafické aplikace 

− události grafického okna 

Prostředí NetBeans 

− seznámení s prostředím 

− vývoj Java aplikací v prostředí NetBeans 

30 

2 

2 

 

5 

2 

4 

3 

5 

 

1 

6 

září - listopad 

2. Programovací jazyk C# II. 

− opakování syntaxe jazyka 

− aplikace objektově orientovaného programování - 

konzolové aplikace 

− grafické vývojové prostředí, objekty grafického 

okna, vlastnosti 

− aplikace objektově orientované programování - 

grafické aplikace 

− tvorba aplikací s grafickým rozhraním 

17 

1 

4 

 

1 

 

5 

 

6 

listopad - leden 

3. Shrnutí poznatků z programování 

− etapy programátorovy práce - opakování 

− souhrnné opakování jazyka Java 

− souhrnné opakování jazyka C# 

− samostatný projekt v jazyce Java, C# 

17 

1 

5 

5 

6 

leden - únor 

4. Hardwarové vybavení počítače 

− blokové schéma počítače 

− základní deska 

− procesory 

− paměťová média (HDD, RAM, DVD…) 

− periferní zařízení 

− napájecí zdroje 

15 

1 

1 

1 

4 

6 

1 

březen - duben 

5. Maturitní opakování 

 
5 duben 
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Učební osnova předmětu 

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 

 

Kód a název oboru vzdělání:   78-42-M/01 Technické lyceum 

Název ŠVP:     Technické lyceum 

Délka a forma studia:   4 roky, denní studium 

Datum platnosti:    od 1.9.2013 

 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

 

Obecný cíl předmětu 

Cílem výuky je seznámit žáky s principy fungování současných lokálních i rozlehlých 

počítačových sítí a naučit je používat všechny běžné typy služeb počítačových sítí v LAN 

(sdílení souborů, prostředků apod.) i WAN (elektronická pošta, www, ftp) a porozumět jejich 

funkci. Důraz je kladen na schopnost efektivně využívat všech možností, které nabízejí různé 

LAN softwarové platformy (Windows, NetWare, Unix) a na porozumění principům síťových 

služeb. 

 

Charakteristika učiva 

Předmět „počítačové sítě“ navazuje na předmět „Technika počítačů“, ve kterém žáci získají 

znalosti HW a SW vybavení počítačů, které využijí při následném budování sítí.  

Předmět je zaměřen na základní principy fungování počítačových sítí s důrazem na 

uživatelské dovednosti a schopnosti základní administrace v různých síťových prostředích. 

Žáci se seznámí s výpočetními modely, s ISO/OSI referenčním modelem počítačové sítě, se 

síťovým modelem TCP/IP, se základními topologiemi sítí, principy práce lokálních (LAN) i 

rozlehlých (WAN) sítí (přepojování, směrování), přičemž důraz je kladen na současné 

nejrozšířenější technologie (Ethernet - CSMA/CD, TCP/IP). 

 

Metody a formy výuky 

Počítačové sítě mají být pro žáky zajímavé a mají vzbuzovat zájem o fungování současných 

sítí, jejich strukturu a topologii. 

Výuka je vedena v odborných počítačových učebnách v dvouhodinové výukové jednotce. 

Kromě výkladu učiva je třeba zařadit do výuky také seminární práce a praktická cvičení za 

podpory PC, které přispívají k lepšímu pochopení a hlubšímu porozumění komunikaci 

počítačů v sítích typu Ethernet. 

Při výkladu a objasňování učiva používá učitel názorné pomůcky, např. transparenty, výukové 

programy, datový projektor, výukové prezentace, podle možností i PC laboratoř s několika 

Virtual-PC a síťovým propojením. 

Předpokládá se, že učitel žákům zadá alespoň dvě seminární práce, které budou dále 

prohlubovat myšlení a schopnosti žáků. Každou práci budou žáci zpracovávat jedno pololetí. 

Náměty na seminární projekty budou voleny tak, aby vyžadovaly od žáka aktivní přístup 

a byly přínosné pro širší okruh čtenářů. Každý žák zpracuje jedno téma. Témata se nemohou v 

ročníku opakovat. V textu práce pak musí být uvedeny odkazy na související práce a zároveň 

musí být jasně patrné, která část je původní a co bylo převzato od jiných autorů.  
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Způsob hodnocení žáků 

Hodnocení vychází ze školního klasifikačního řádu a využívá: 

− Testování, které je provádeno u každého tematického celku 

− Bodové hodnocení samostatných pololetních prací  

− Ověřování klíčových kompetencí ústním zkoušením 

Kriteria hodnocení: 

- znalosti z teorie počítačových sítí   

- schopnost komplexně aplikovat poznatky o prvcích počítačových sítí  

- aktivní přístup k vyučování  

- preciznost při práci. 

- správné používání pojmosloví a vyjadřování v odborné terminologii. 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí 

Přínosem předmětu je, aby studenti měli: 

- znalost elementárních pojmů a principů z oblasti počítačových sítí 

- porozumění aspektům (výhodám a nevýhodám) jednotlivých způsobů komunikace 

- znalost základních možností komunikačních prostředků počítačových sítí 

- schopnost pokročilé práce s elektronickou poštou (poštovní klient i webové rozhraní) 

- dovednost používání pomůcek, odborné literatury, internetu 

− personální kompetence ve využívání výpočetní techniky k zefektivnění práce a prezentování 

výsledku své práce 

− schopnost využívat k získávání informací informační, vzdělávací a odborné portály, 

encyklopedie, databáze a výukové programy, tematicky zaměřené elektronické konference. 

 

Začlenění průřezových témat 

Ekologie a životní prostředí - žák si osvojuje a tříbí názory na spotřebu energie, na používané 

technologické metody a pracovní postupy, které jsou šetrné k životnímu prostředí, posuzuje 

při zadání základních parametrů koncentraci škodlivin, prašnosti a hlučnosti v pracovním 

prostředí.  

Informační a komunikační technologie – žák využívá prvků moderních informačních a 

komunikačních technologií, efektivně je využívá v průběhu vzdělávání a při samostatném 

řešení úkolů. Učí se vyhledávat informace pro praktické řešení a rozhodování při plnění 

úkolů,  používat dorozumívacích technologií. 

Občan v demokratické společnosti– žák je veden k tomu, aby na základě dosažených výsledků 

a získaných schopností měl vhodnou míru sebevědomí a sebeodpovědnosti, aby se naučil 

vyjednávání a řešení konfliktů, aby uměl pracovat v týmu při řešení i realizaci konkrétních 

úloh včetně tvůrčí komunikace a prospěšné kritiky.. 



 

 

258 

 

SPŠ strojní a stavební, Tábor: Technické lyceum 

Učební osnovy – Počítačové sítě 

Rozpis výsledků vzdělávání 

3.ročník 

Výsledky vzdělávání 

 

Učivo 

 Žák: 

− zná přenosová média a aktivní prvky sítí                                                  

− umí popsat druhy počítačových sítí podle 

rozlehlosti, topologie, přístupové metody  

− rozumí síťové kabeláži. 

 

1 Základní pojmy počítačových sítí 

 

− umí sdílet technické prostředky i aplikace v síti 

− umí používat www, e-mail, chat, ICQ, IP-voice, 

vyhledávací služby 

− zná způsoby zálohování a ochrany dat  

2 Služby počítačových sítí 

 

 

− popíše sběrnicovou, kruhovou, hvězdicovou 

topologii 

− zná druhy spojovacích vedení-koax, UTP, STP, 

optické kabely, WiFi 

3 Topologie sítí 

 

− zná požadavky na servery, RAID, UPS 

− umí popsat druhy RAID, UPS 

− zná vlastnosti síťových komponent: 

síťový adaptér, repeater, hub, switch, bridge, router 

4 Technické prostředky sítě 

 

− rozumí vrstvovému modelu ISO/OSI 

− zná základní rysy normy Ethernet 

− rozumí protokolu TCP/IP a zná adresování v 

sítích TCP/IP, MAC adresa 

− rozumí fyzickému přenosu dat mezi uzly 

− dokáže popsat protokoly vyšších vrstev http, 

FTP, Telnet, SSH. 

- umí adresovat počítače v síti 

5 Přenosové protokoly 

 

 

− zná základní funkce síťového software Windows 

Server 2008, Linux Server 

− umí postup instalace a správy sítě 

− zná zásady ochrany dat 

6 Programové vybavení serveru 

 

− zná topologii www 

− rozumí přiřazení IP adresy a způsobu použití 

síťové masky 

postup vytvoření subsítě a supersítě 

− chápe rozdíl mezi veřejnou a neveřejnou IP 

−dokáže popsat činnost DHCP  

− zná způsob získání doménového jména 

− rozumí DNS 

− umí popsat princip elektronické pošty a využití 

protokolů SMTP, POP3, IMAP 

− zná zásady bezpečného přenosu dat po Internetu. 

7 Internet 
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Rozpis učiva 

Předmět :  POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 

Ročník:  3. 

Obor:  78-42-M/01 Technické lyceum 

Počet hodin: 2týdně / celkem 60 

Zpracoval : Bc. David Marek 

Učebnice: Horák-Úvod do počítačových sítí-Comp. Press 2003,  

  Wendell Odom- Počítačové sítě-Comp. Press 2004 

 

 

3.ročník 

 
Tematický celek Počty 

hodin 

období 

  1. Úvod do počítačových sítí 

LAN, MAN, WAN, Peer to peer, klient-server  

8 září 

 

 

  2. Technické prostředky 

Symetrické kabely 

Nesymetrické kabely 

Optická síť 

Síťové adaptéry 

Aktivní síťové prvky 

10 říjen 

 

 

listopad 

 

 

 

 

  3. Topologie sítí 

Sběrnice, kruh, hvězda, páteř, strom, neomezená topologie 

8 prosinec 

 

  4. Model ISO/OSI 

K čemu slouží normalizace 

Rozdělení normy do vrstev 

 

8  

leden 

5. TCP IP protokol 

TCP 

IP 

Netid, Hostid 

Služby TCP IP protokolu 

Úrovně domén 

   

10 Únor 

Březen 

 

6. Elektronická pošta 

SMTP 

6 Duben 
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POP3 

IMAP 

7. Služby počítačových sítí 

Zálohování a ochrana dat, sdílení tech. prostředků i aplikací,  

www, e-mail, chat, ICQ, IP-voice, vyhledávací služby 

8 květen 

8. Postup instalace a správy sítě 

Windows 

Linux 

8 červen 
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Učební osnova předmětu 

WEBOVÉ SYSTÉMY 

 

Kód a název oboru vzdělání:   78-42-M/01 Technické lyceum 

Název ŠVP:     Technické lyceum 

Délka a forma studia:   4 roky, denní studium 

Datum platnosti:    od 1.9.2013 

 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Obecné cíle vyučovacího předmětu 

Cílem předmětu je získat vědomosti potřebné pro vývoj statických i dynamických webových 

stránek. Po absolvování předmětu bude student schopen využívat možnosti počítačů pro návrh 

a tvorbu vlastních jednoduchých webových aplikací. 

 

Charakteristika učiva 

Učivo je koncentrováno do posledního ročníku oboru Technické lyceum se specializací na 

programování. Žáci podrobně seznamují s tvorbou statických www stránek pomocí jazyka 

(X)HTML a tvorbou jejich vzhledu pomocí CSS stylů. Učivo pokračuje výukou principů 

tvorby dynamických webových aplikací se zaměřením na jazyk PHP a JQuery. Důraz je 

kladen na programování, především na upevnění algoritmizačních technik v prostředí 

webových prohlížečů. 

 

Vzdělávací cíle v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 

Výuka směřuje k tomu, aby po jejím ukončení žák:  

 chápal principy tvorby a fungování webových stránek 

 samostatně navrhoval, vytvářel a upravoval webové aplikace včetně CSS webdesignu  

 uměl se rozhodnout pro vhodnou technologii, způsob a postup zpracování 

 chápal principy redakčích a publikačních systémů 

 udržoval webové stránky jako administrátor 

Výukové strategie 

Výuka předmětu je koncipována tak, aby vedla žáky k samostatnosti při používání prostředků 

výpočetní techniky. Výuka je uskutečňována formou výkladu a okamžitého procvičení látky v 

počítačové učebně. Převážná část výuky probíhá formou procvičování a aplikování vlastních 

nápadů do procvičované úlohy.. 

Hodnocení výsledků vzdělávání 

Při hodnocení a při průběžné a konečné klasifikaci uplatňuje učitel přiměřenou náročnost a 

pedagogický takt vůči žákovi. Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem 

žáka, ke specifickým poruchám učení, které byly u žáka diagnostikovány v pedagogicko- 

psychologické poradně, i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v 

studijních výkonech pro určitou zdravotní či osobní indispozici.  

Podklady pro hodnocení jsou praktické úlohy vypracované podle předem stanoveného zadání 

na počítači, dále míra aktivity při hodině, v případě teorie i zkoušení písemné. Důraz je kladen 

na praktické znalosti a schopnost samostatného a efektivního řešení úloh. 
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Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí 

Předmět se podílí zejména na rozvoji těchto kompetencí:  

 Kompetence k učení: předmět vede žáky k osvojení samostatných i kolektivních 

technik učení. Žáci si například osvojují postupy tvorby webových stránek v rámci 

pracovních týmů. Dostatečný prostor pro vlastní inovace umožňuje zdravou míru 

soutěživosti mezi jednotlivci a týmy. 

 Kompetence k řešení problémů: žáci řeší v rámci předmětu realizaci webových 

stránek a aplikací pomocí různých jazyků. Tyto problémy řeší jak samostatně tak i v 

týmu, kterého jsou součástí.  

 Personální a sociální kompetence: žáci jsou vedeni k samostatné i týmové práci. 

Mohou ve značné míře uplatnit svou kreativitu, vlastní inovace a nápady při zachování 

funkčnosti a technické i formální správnosti výstupu. 

 Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám: znalost 

webových stránek a možností jejich realizace v součinnosti se základy webdesignu 

umožňuje žákům realizovat vlastní webovou prezentaci. Dále tato dovednost 

podporuje široké uplatnění na pracovním trhu, jelikož žáci mohou své dovednosti 

nabízet svým zákazníkům jako službu. 

Aplikace průřezových témat 

Občan v demokratické společnosti 

V rámci výuky se upevňují základní pravidla slušné, rovnoprávné komunikace a rozvíjejí se 

argumentační a prezentační schopnosti. 

Člověk a svět práce 

Předmět přispívá ke schopnost i žáků pracovat různými programovacími jazyky určenými k 

tvorbě webových stránek, čímž se zvyšuje jejich uplatnění na současném trhu práce. 

Informační a komunikační technologie 

Výpočetní technika je využívána pro prezentace probírané látky a především k cvičení a práci 

na úlohách. Výsledné kompetence jsou principiálně od ICT neoddělitelné. 

Ekologie a životní prostředí 

Žáci upevňují pracovní návyky vedoucí k minimalizaci plýtvání elektrickou energií při práci s 

ICT. 

 

 

  



 

 

263 

 

SPŠ strojní a stavební, Tábor: Technické lyceum 

Učební osnovy – Webové systémy 

 

Rozpis výsledků vzdělávání 

4.ročník 

Výsledky vzdělávání 

 

Učivo 

 - 

 Definuje syntaxi HTML a XHTML 

dokumentů 

 Vytvoří dokument dle definované XHTML 

a HTML struktury 

 Používá základní značky a atributy hlavičky 

HTML a XHTML dokumentů 

 Vytváří obsah HTML a XHTML 

dokumentů pomocí základních tagů a jejich 

atributů 

Základy HTML a XHTML 

 

 Začlení CSS do HTML dokumentů 

 Používá komentáře v CSS 

 Používá barvy RGB modelu 

 Používá absolutní a relativní jednotky 

velikosti v CSS 

 Kategorizuje média v CSS a používá je v 

tabulce stylů 

 Definuje rozsah platnosti CSS dle selektorů 

 Aplikuje základní vlastnosti a hodnoty CSS 

při formátování dokumentů 

 Využívá dědičnost a kaskádu CSS při 

formátování dokumentů 

 Definuje vlastní soubor CSS stylů 

Kaskádové styly CSS 

 

JQuery pro dynamický dokument 

 Používá jednoduché efekty pro dynamický 

vzhled stránky 

Základy JQuery 

PHP 

 Základy PHP jazyka - principy intepretace 

kódu na serveru 

 integrace HTML, CSS a PHP 

 podmínky a logické výroky 

 smyčky 

 uživatelské funkce 

 práce s řetězci a čísly 

 zpracování dat z formuláře 

 bezpečnost kódu, ošetření vstupů 

 operace s MySQL 

Základy PHP 

Redakční systémy 

 Informace o nejrozšířenějších CMS 

 ukázka jejich použití 

 dostupné zdroje pro další studium 

Redakční systémy 
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Rozpis učiva 

 

Předmět :  WEBOVÉ SYSTÉMY 

Ročník:  4. 

Obor:  78-42-M/01 Technické lyceum 

Počet hodin: 2týdně / celkem 60 

Zpracoval: Martin Klíma 

Učebnice:  referenční příručky na internetu 

 

4.r. 
Tematický celek Počty 

hodin 

období 

  1. HTML + CSS 16 září 

říjen 

  2. HTML + CSS + JQuery 24 listopad 

leden 

  3. HTML + CSS + JQuery + PHP 25 únor 

duben 
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 Učební osnova předmětu 

STAVITELSTVÍ 

 

Kód a název oboru vzdělání:   78-42-M/01 Technické lyceum 

Název ŠVP:     Technické lyceum 

Délka a forma studia:   4 roky, denní studium 

Datum platnosti:    od 1.9.2009 

 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

 

Obecný cíl předmětu 

Stavitelství shrnuje základní poznatky potřebné pro výstavbu objektů. Žák je v tomto 

předmětu připravován pro další studium na vysoké škole technického zaměření. Obsah výuky 

má poskytnout žákovi základní vědomosti o stavebních konstrukcích, výrobních a montážních 

postupech hlavní stavební výroby, o pracích spojených s technickým zařízením budov a o 

zemních pracích. Tento předmět rozvíjí logické myšlení a vede žáka k aktivnímu a 

samostatnému řešení daných problémů, a to z hledisek konstrukčních, technologických, 

materiálových, architektonických i ekologických, požární ochrany, hygieny a bezpečnosti 

práce. Vzhledem k rozsáhlosti odborných poznatků a vzhledem k neustálým změnám 

v současné stavební výrobě může studium ve vymezeném čase poskytnout žákovi jen základy 

pro další vzdělávání. 

 

Charakteristika učiva 

Učivo je zaměřeno na požadavky současného stavu pozemního stavitelství. Výuka probíhá 

ve druhém, třetím a čtvrtém ročníku. Struktura předmětu odpovídá logické struktuře 

stavebních prací na objektech, počínaje stavebními materiály a přes zemní práce, stavební 

konstrukce, schodiště a střechy až po dokončovací práce, technická zařízení budov a konečné 

úpravy. V posledním ročníku je vyčleněn prostor i pro organizaci stavby a stavebnímu 

zákonu.  

 

Metody a formy výuky 

Výuka probíhá ve druhém ročníku tři hodiny týdně, ve třetím ročníku dvě hodiny týdně a ve 

čtvrtém ročníku jednu hodinu týdně. Základní organizační formou je vyučovací hodina, kde 

probíhá teoretická příprava. Ta je v průběhu studia doplňována tematicky zaměřenými 

odbornými exkurzemi a ve třetím ročníku je výuka zakončena  čtrnáctidenní odbornou praxí. 

Při výuce je využíváno všech odborně dostupných moderních vyučovacích metod a pomůcek 

v souladu s charakterem probíraného učiva.  

 

Způsob hodnocení žáka 

Kriteria hodnocení vycházejí z klasifikačního řádu školy. Hodnocení žáka je založeno na 

několika ukazatelích. Známky z testů jež zahrnují vždy jeden tematický celek dopředu 

ohlášené, na začátku hodiny krátké přibližně desetiminutové ústní ověření znalostí z minulé 

hodiny, odborné referáty a eseje vypracované samostatně žákem. Na hodnocení žáka se dále 

podílí jeho aktivní projev ve  vyučovacích hodinách a samostatnost při řešení problémových 

úloh.  Hodnocení žáka musí mít vždy motivační charakter.  
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Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí 

Komunikativní kompetence – žák dovede využívat získaných informací při řešení zadaných 

úkolů. Používá odbornou terminologii. Rozvíjí si logické myšlení a úsudek, zdokonaluje se ve 

vyjadřování svých názorů před ostatními žáky. 

Sociální kompetence – žák se učí přijímat a zodpovědně řešit zadané úkoly, nezaujatě zvažuje 

návrhy druhých, přispívá k vytváření vstřícných mezilidských vztahů.  

Samostatnost při řešení úkolů – při řešení žák dovede využívat nabyté znalosti, dokáže 

propojit jednotlivé tematické okruhy, nevnímat je odděleně, porozumět vzájemným vztahům 

mezi nimi. Být samostatný, pečlivý, tvůrčí a zodpovědný za vykonanou práci.  

Využití prostředků informačních a komunikačních technologií – umí vyhledat pro získání   

určitých informací odpovídající informační zdroj. Získané informace dovede efektivně využít.  

 

Začlenění průřezových témat 

Člověk a životní prostředí – přínos předmětu Stavitelství spočívá v navrhování a aplikování 

nových nebo inovovaných materiálů a technologií, které by měly splňovat přísné ekonomické 

i ekologické normy. Při řešení úkolů musí žák vždy uplatňovat metody a technologické 

postupy, které jsou šetrné k životnímu prostředí.  

Informační a komunikační technologie – žák využívá prvků moderních informačních a 

komunikačních technologií, efektivně je využívá v průběhu vzdělávání i při samostatném 

řešení praktických úkolů.   

Občan v demokratické společnosti – přínos předmětu je realizován tím, že žák je veden 

k aktivitě, odpovědnosti při řešení úkolů, k  dialogu, respektování druhých, práci ve skupině.  

Člověk a svět  práce –  žák je vychováván k pečlivosti a přesnosti v práci, k hospodárnosti při 

navrhování konstrukcí a technologické kázni při jejich realizaci tak, aby své vědomosti a 

dovednosti dovedl uplatnit na trhu práce.  
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Rozpis výsledků vzdělávání 

 

Výsledky vzdělávání 

 

Učivo 

 Žák: 

má přehled o typech staveb a účelnosti 

vyjmenuje druhy a funkce jednotlivých 

stavebních konstrukcí 

umí používat odbornou terminologii 

Úvod   
Úvod do stavebnictví 

Rozdělení staveb 

Stavební názvosloví 

 

zná zásady zobrazování stavebních 

výkresů 
Výkresy ve stavebnictví 

získá přehled o fyzikálních a chemických 

vlastnostech stavebních materiálů 

vysvětlí a odůvodní jejich použití  

vysvětlí výrobu a použití výrobků ze      

      stavebních materiálů 

Stavební materiály 

 

 

vysvětlí účel a druhy geologického 

průzkumu 

vysvětlí vytýčení stavby, účel laviček a 

vytyčovacích bodů 

vyjmenuje různé druhy zemních prací 

vysvětlí účel odvodňování 

vysvětlí účel zakládání staveb 

vyjmenuje, načrtne a popíše jednotlivé 

druhy základů 

Zemní práce a zakládání 

vysvětlí rozdíl mezi nosnou a nenosnou 

svislou konstrukcí 

vyjmenuje stavební prvky a materiály, 

které mohou být použity pro svislé 

konstrukce 

objasní účel vazby zdiva 

vysvětlí základní funkci a použití příček 

vysvětlí význam komínů a základní 

názvosloví 

objasní princip tahu komínového 

průduchu 

vysvětlí účel omítek a obkladů 

popíše úpravy podkladu před omítáním a 

vysvětlí postup při omítání 

vyjmenuje některé druhy a vlastnosti 

omítek a obkladů 

Svislé konstrukce 

vyjmenuje základní názvosloví u oken, 

dveří a vrat 

uvede druhy, funkci a zásady při 

provádění nadpraží 

objasní druhy zasklení  a izolační skla 

Otvory ve zdech a jejich výplně 
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vyjmenuje a vysvětlí požadavky na 

stropní konstrukce a objasní jejich funkci 

zná funkci ztužujících pozedních věnců 

vysvětlí funkci podlahy, její vrstvy a 

základní požadavky 

Vodorovné konstrukce 

vyjmenuje základní názvosloví a části 

schodišť 

zná tvary a druhy schodišť podle 

konstrukce 

Schodiště 

pojmenuje jednotlivé části plochých a 

šikmých střech 

načrtne tvary střech 

pojmenuje části dřevěného krovu 

vaznicové soustavy a vysvětlí jejich 

funkci 

zná druhy střešní krytiny a jejich použití 

Zastřešení budov 

objasní funkci izolace tepelné, zvukové, 

hydroizolace a izolace proti radonu 

vyjmenuje nejběžněji používané materiály 

a výrobky pro jednotlivé druhy izolace 

Izolace 

zná základní funkci a druhy klempířských 

a zámečnických, natěračských a 

malířských prací 

vyjmenuje klasické a novodobé materiály 

pro tyto práce 

Klempířské, zámečnické, natěračské a 

malířské práce  

má přehled o veřejných sítích 

vysvětlí princip vnitřního vodovodu, 

kanalizace a plynovodu 

zná materiály používané pro vnitřní 

kanalizaci a vodovod 

vysvětlí princip teplovodního vytápění a 

přípravy teplé užitkové vody 

objasní pojem tepelné čerpadlo 

Technické zařízení budov 

vyjmenuje hlavní účastníky stavby, jejich 

práva a povinnosti 

vysvětlí co je stavební deník 

popíše co obsahuje zařízení staveniště a 

vysvětlí časový plán stavby 

zná základní stavební stroje a zařízení 

Provádění staveb 

objasní některé pojmy ze stavebního 

zákona 

vysvětlí význam územního 

řízení,stavebního povolení a ohlášení 

stavby 

objasní pojem kolaudace stavby, 

odstranění stavby 

Stavební zákon 
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Rozpis učiva 

 

Předmět :  STAVITELSTVÍ 

Ročník:  2.,3.,4. 

Obor:  78-42-M/001 Technické lyceum 

Počet hodin: 3 týdně, 2 týdně, 1 týdně  

Zpracovala : Ing. Eva Pivokonská 

Učebnice: Václav Hájek a kol., Pozemní stavitelství pro 1-4.ročník SPŚ stavebních,  

  Sobotáles 

   

  Jan Novotný, Cvičení z pozemního stavitelství, Sobotáles 

  Jan Novotný a kol., Pozemní stavitelství v kresbách, Sobotáles 

 

 2. ROČNÍK 

 
Tematický celek/stručně obsah - heslovitě Počty 

hodin 

období 

1. Úvod (4 hodiny)   
Úvod do stavebnictví 

Rozdělení staveb, stavební názvosloví 

 Požadavky na pozemní stavby 

 

1    

2   3 

1   4  

září 

2. Výkresy ve stavebnictví ( 2 hodiny) 

Zásady zobrazování stavebních výkresů 

 

2   6 
září 

 

3. Stavební materiály ( 21 hodin) 

Stavební kámen 

Dřevo 

Cihlářské výrobky 

Opakování 

Pojiva a malty 

Beton 

Kovy 

Sklo 

Plasty 

Opakování 

 

2    8 

2  10 

4  14 

1  15 

3  18 

3  21 

2  23 

1  24 

2  26 

1  27 

říjen 

 

 

 

 

listopad 

 

 

4. Zemní práce ( 16 hodin) 

Geologický a hydrogeologický průzkum 

Výkopové práce 

Výkresy výkopů 

Zakládání staveb 

Výkresy základů     

Opakování 

 

1  28 

3   31 

4  35 

3  38 

4  42 

1  43 

prosinec, 

 

 

leden 

5. Svislé konstrukce ( 27hodin) 

Konstrukční systémy budov 

Nosné stěny, sloupy a pilíře 

Zděné kce 

Monolitické kce 

 

2  45 

2  47 

2  49 

2  51 

únor,  

 

 

 

 



 

 

271 

 

SPŠ strojní a stavební, Tábor: Technické lyceum 

Učební osnovy – Stavitelství 

 

Prefabrikované kce  

Opakování 

Příčky 

Opakování 

Výkresy svislých kcí 

Komíny a ventilační průduchy 

Kreslení komínů a vent. průduchů 

Povrchové úpravy a jejich zakreslování 

Opakování 

2  53 

1  54 

3  57 

1  58 

3  61 

3  64 

2  66 

3  69 

1  70 

březen 

6. 

 

Vodorovné konstrukce ( 25 hodin) 

Stropy  

Dřevěné stropy 

ŽB stropy monolitické, prefabrikované, prefa-monolitické 

Ocelové a ocelokeramické stropy 

Ztužující pozední pásy 

Podlahy 

Převislé a ustupující kce 

Výkresy vodorovných kcí 

Opakování 

 

1  71 

2  73 

4  77 

4  81 

2  83 

2  85 

4  89 

5  94 

1  95 

duben, 

 

 

 

květen 

7.  Opakování ( 4 hodiny) 4  99   červen 

 

3. ROČNÍK 

1. Opakování učiva  2. ročníku ( 4 hodiny) 4 září 

 Otvory ve zdech a jejich výplně ( 12 hodin) 

Okna 

Dveře, vrata 

Zasklené stěny, výkladce 

Kreslení otvorů ve zdech a jejich výplní 

Opakování 

 

4    8 

2  10  

1  11 

4  15 

1  16 

říjen 

2. 

 

Schodiště, žebříky a rampy ( 13 hodin) 

Funkce a rozdělení 

Výpočet schodiště 

Výkresy schodišť 

Opakování 

 

7  23 

1  24 

4  28 

1  29 

listopad 

3. 

 

Zastřešení budov ( 12 hodin) 

Sklonité střechy  

Ploché střechy 

Krytiny 

Výkresy střech 

Opakování 

 

3  32 

1  33 

2  35  

3  38 

1  39  

prosinec, 

 

4. Izolace ( 13 hodin)  

Hydroizolace 

Výkresy hydroizolací 

Tepelné izolace 

Zvukové izolace 

Izolace proti otřesům 

Izolace proti radonu 

Izolace proti požáru 

Opakování 

 

4  43 

2  45 

2  47 

1  48 

1  49 

1  50 

1  51 

1  52 

leden 
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5. Klempířské a zámečnické práce ( 5 hodin) 

Oplechování, okapy, svody, parapety 

Zábradlí a zámečnické práce 

 

3  55 

2  57 

únor 

6. Dokončovací práce ( 4 hodiny) 

Sklenářské, natěračské a malířské práce 

Opakování 

 

3  60 

1  61 

březen 

7. Opakování (5hodin) 5  66   červen 

 

4. ROČNÍK 

1. Opakování učiva 3. ročníku ( 2 hodiny) 2 září 

 Technické zařízení budov ( 10 hodin) 

Veřejná kanalizace 

Veřejný vodovod 

Veřejný plynovod 

Vnitřní kanalizace 

Vnitřní vodovod 

Vnitřní plynovod 

Vytápění 

Opakování 

 

1   3  

1   4   

1   5 

2   7 

2   9  

1  10 

1  11 

1  12 

září,  

 

říjen,  

 

listopad, 

 

prosinec 

2.  Příprava a řízení staveb ( 7 hodin) 

Hlavní účastníci výstavby 

Plán organizace výstavby 

Stavební deník 

Zařízení staveniště 

Opakování 

 

1  13 

2  15 

1  16 

2  18 

1  19 

leden, 

 

 

únor 

 

3. 

 

Stavební zákon ( 8 hodin) 

Stavební zákon 

Opakování 

 

8  27 

2  29 

březen, 

duben 
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Učební osnova předmětu 

STAVEBNÍ STROJE 

 

Kód a název oboru vzdělání:   78-42-M/01 Technické lyceum 

Název ŠVP:     Technické lyceum 

Délka a forma studia:   4 roky, denní studium 

Datum platnosti:    od 1.9.2009 

 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

 

Obecný cíl předmětu 

Cílem předmětu je přispívat k formování všestranně rozvinutého člověka, k rozvoji rozumové 

a mravní výchovy, vést k porozumění technických vztahů a souvislostí. Vychovávat člověka, 

který by byl technicky zaměřen pro praktický život. Posilovat důvěru žáka ve vlastní 

schopnosti, vytrvalost a kritičnost. 

 

Charakteristika učiva 

Učivo připravuje žáka k využívání technických poznatků v praktickém životě, k orientování 

se v technickém textu, případně technických výkresech. Zaměřuje se na základní 

charakteristiku jednotlivých skupin stavebních strojů a zařízení, na vzájemné vazby 

řemeslných prací od zahájení stavby zemními stroji přes výrobu a zpracování betonové směsi 

a malty, železářské práce, dopravu a montáž prvků a materiálů až po práce dokončovací. 

Nedílnou součást učiva tvoří stroje a technologie v podzemních stavbách a v silničním 

stavitelství a zakládání staveb. Žáci jsou seznámeni s nejmodernějšími metodami řízení 

technologických procesů ve stavebnictví. Výklad učiva je vždy doplněn o aktuální inovační 

prvky strojů a zařízení. 

 

Metody a formy výuky 

Při výkladu a objasňování učiva používá učitel veškeré didaktické pomůcky, např. tabuli, 

video, počítač, data projektor, prospektové materiály, internet, odborné časopisy a exkurze. 

Důležité je procvičování učiva, prohlubování témat v mezích možností, časté opakování a 

zpracování samostatných ročníkových prací se zaměřením na stroje a technologie zemních 

prací. Hodiny jsou doplněny o samostatné referáty žáků na zvolené odborné téma. 

 

Způsob hodnocení žáků 

Ověřování znalostí ústním i písemným zkoušením, aktivitou žáků v hodině, hodnocením 

samostatných referátů žáků, kontrola vedených poznámek, případně technických skicáků. 

Kriteria hodnocení vycházejí z Klasifikačního řádu školy. 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí 

Rozvíjení technických dovedností a jejich využití hlavně v ostatních odborných předmětech a 

praxi. Vedení k samostatné práci studentů, ke znalosti využívání internetu, ke zpracování 

technických zpráv a ústnímu projevu žáků. Využití znalostí v příbuzných odvětvích – 

strojírenství, technické kreslení, provoz a údržba strojů, matematika, informační a 
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komunikační technologie apod. Kvalifikované posouzení možností racionálního řešení 

problematických nabídek podnikání. 

Začlenění průřezových témat 

Ekologie a životní prostředí – žáci jsou seznámeni s moderními prvky řízení stavebních 

strojů, které mají zásadně pozitivní vliv na životní prostředí především snížením spotřeby 

pohonných hmot, rovněž používání nových motorů u zemních strojů vede k ochraně životního 

prostředí a ovzduší. 

Informační a komunikační technologie – žáci se učí vyhledávat informace pro praktické řešení 

a rozhodování při zpracování samostatných referátů především na internetu a v odborných 

časopisech a textech. 

Občan v demokratické společnosti – žáci často pracují ve skupinách s možností rozdělení rolí 

a prezentace výsledků zpracovaných na základě konkrétního zadání. Cílem je naučit pracovat 

žáky týmově s přispěním jednotlivců, nebát se prezentovat své výsledky a zajímat se o názory 

druhých. Důležitá je i vzájemná pomoc, fair play a další lidské atributy. 

Člověk a svět práce – do předmětu jsou zahrnuty výpočty nákladovosti na jednotlivé 

stavební/zemní práce s vyčíslením hodnot provozu strojů nebo lidské práce. Žákům jsou 

detailně popisovány principy obsluhy strojů s názornými prezentacemi na odborných 

exkurzích. Celkově je předmět koncipován jako příprava žáků na profesní kariéru s cílem 

vychovat odborně kvalifikované mladé lidi. 

 

 

Rozpis výsledků vzdělávání 

 

Výsledky vzdělávání 

 

Učivo 

 Žák: 

- umí detailně popsat jednotlivé stroje 

s důrazem na pracovní zařízení, 

podvozky 

- u jednotlivých skupin strojů je 

schopen přiřadit technologické 

postupy prováděných prací 

- rozlišuje jednotlivé druhy strojů a 

zařízení a zná hlavní podmínky pro 

jejich provoz 

- zná hlavní i vedlejší technické 

parametry strojů 

1 Zemní stroje a stroje pro skalní práce 

Žák: 

- umí detailně popsat jednotlivé stroje 

s důrazem na pracovní zařízení, 

podvozky 

- u jednotlivých skupin strojů je 

schopen přiřadit technologické 

3 Silniční stroje 
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postupy prováděných prací 

- rozlišuje jednotlivé druhy strojů a 

zařízení a zná hlavní podmínky pro 

jejich provoz 

- zná hlavní i vedlejší technické 

parametry strojů 

- zná výrobu živičných obalovaných 

směsí 

Žák: 

- umí detailně popsat jednotlivé stroje u 

druhu prováděné činnosti  

- u jednotlivých skupin strojů je 

schopen přiřadit technologické 

postupy prováděných prací 

- zná hlavní i vedlejší technické 

parametry strojů 

4 Zakládání staveb 

Žák: 

- rozlišuje jednotlivé druhy strojů a 

zařízení a zná hlavní podmínky pro 

jejich provoz 

- zná složení jednotlivých směsí (malt a 

betonů) 

- zná skladování sypkých materiálů 

nutných pro výrobu daných směsí 

5 Stroje pro výrobu betonu, malt a výztuží 

Žák: 

- umí detailně popsat jednotlivé stroje  

- u jednotlivých strojů je schopen 

přiřadit technologické postupy 

prováděných prací 

- rozlišuje jednotlivé druhy matriálů a 

zná podmínky pro jejich přepravu 

6 Doprava a manipulace s materiály 

Žák: 

- orientuje se v jednotlivých druzích 

podzemních staveb 

- umí detailně popsat jednotlivé stroje 

s důrazem na pracovní zařízení  

- u jednotlivých strojů je schopen 

přiřadit technologické postupy 

prováděných prací 

- rozlišuje jednotlivé druhy strojů a 

zařízení a zná hlavní podmínky pro 

jejich provoz 

- zná hlavní i vedlejší technické 

7 Stroje a technologie v podzemních 

stavbách 
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parametry strojů 

Žák: 

- orientuje se v základních metodách 

automatizovaných systémů řízení 

technologických procesů ve 

stavebnictví 

- zná moderní metody řízení stavebních 

strojů – laser, ultrazvuk, GPS a totální 

stanice 

- zná dopad těchto metod na ekologii a 

ekonomii ve stavebnictví 

umí provést rámcový výpočet návratnosti 

investice  

8 Nové směry ve stavebnictví 
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Rozpis učiva 

 

Předmět :  STAVEBNÍ STROJE 

Ročník:  3. 

Obor:  78-42-M/01 Technické lyceum 

Počet hodin: 3. ročník 2 hodiny týdně  

Zpracoval:  Ing. Terezie Vondráčková, Ph.D. 

Učebnice: Vaněk, A.: Moderní strojní technika a technologie zemních prací,   

  ACADEMIA, ISBN 80-200-1045-9 

  Jeřábek, K., Helebrant, F., Jurman, J., Voštová, V.: Stroje pro zemní  

  práce Silniční stroje, VŠB – Technická univerzita Ostrava 1995,  

  ISBN 80-7078-389-3  

  Voštová, V.: Stroje a technologie v podzemních stavbách I, Vydavatelství 

  ČVUT 2000, ISBN 80-01-02084-3  

  Ďurkovič, O.: Dopravní a manipulační stroje, ČZU v Praze,  

  ISBN 80-213- 134-1 

  Kašpar, M., Voštová, V.: Lasery ve stavebnictví a navigace strojů,  

  ČKAIT, ISBN 80-86364-61-5 

 

 

3.r. 
Tematický celek Počty 

hodiny 

období 

1. Stroje pro zemní a skalní práce 

Rypadla 

Traktorové stroje 

Motorové grejdry, skrejpry 

Zhutňovací stroje 

Vrtací soupravy lomové 

13 

3 

3 

3 

2 

2 

září - 

říjen 

2. Stroje a zařízení pro výrobu, dopravu a zpracování betonů 

a malt a výrobu ocelové výztuže do betonů 

Stroje a zařízení na úpravu kameniva 

Stroje a zařízení pro výrobu ocelové výztuže 

Zařízení pro skladování a manipulaci s kamenivem a 

cementem 

Stroje a zařízení pro výrobu betonů a malt 

8 

 

2  

2 

2 

 

2 

listopad – 

prosinec 

3. Doprava a manipulace stavebních materiálů 

Kolejové dopravní prostředky 

Nakladače lopatové a kontinuální 

Nákladní automobily, dampry a terénní vozy 

Dopravníky pásové a speciální 

5 

1 

2 

1 

1 

prosinec 

4. Zvedací a montážní prostředky 

Věžové jeřáby 

Univerzální automobilní jeřáby 

Deriky 

Portálové jeřáby s kyvným výložníkem 

Stavební plošiny a lávky, mobilní vysokozdvižné plošiny 

6 

2 

1 

1 

1 

1 

leden 
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5. Stroje a zařízení pro stavbu a údržbu moderních vozovek 

Stroje pro stabilizaci podkladních vrstev 

Výroba obalovaných živičných směsí 

Finišery na pokládání a zhutňování obalované živičné směsi 

Finišery na pokládání a zhutňování betonové vozovky 

Stroje pro letní údržbu a opravy vozovek 

Stroje pro zimní údržbu vozovek 

8 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

únor - 

březen 

6. Zakládání staveb 

Beranidla, vytahovače štětovnic a pilot 

Stroje pro hloubení podzemních stěn 

Stroje pro injektážní práce 

Stroje pro kotevní práce 

5 

2 

1 

1 

1 

březen 

7. Podzemní práce  

Protlačování potrubí 

Ražení štol a tunelů 

Metody ražení 

Prstencová metoda 

Rakouská modifikovaná 

Tunelovací štíty, razící stroje 

10 

2 

3 

3 

1 

1 

2 

duben - 

květen  

8. Stroje a zařízení pro dokončovací práce ve stavebnictví 

Diamantová technika u stavebních prací 

Výroba, čištění a sanace podlah a ploch 

Strojní omítání  

Spojovací a kotvící technika 

Malířské a natěračské práce 

6 

2 

1 

1 

1 

1 

květen 

9. Ekonomie a životní prostředí u stavebních strojů  

Ekonomické výpočty u stavebních strojů 

Moderní metody řízení stavebních strojů 

Úspory ve stavebnictví  

Ekologie ve stavebnictví 

7 

2 

3 

1 

1 

červen 
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Učební osnova předmětu 

TECHNICKÁ MĚŘENÍ 

 

Kód a název oboru vzdělání:   78-42-M/01 Technické lyceum 

Název ŠVP:     Technické lyceum 

Délka a forma studia:   4 roky, denní studium 

Datum platnosti:    od 1.9.2009 

 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

 

Obecný cíl předmětu 

Cílem předmětu KOM je seznámit žáky s prováděním nejčastějších zkoušek ve stavebnictví, a 

to zkoušek vlastností materiálů prováděných při kontrole stavebních  konstrukcí.          

Společně s dalšími odbornými předměty matematika,fyzika,výpoč.technika tvoří vyučovací 

předmět TEM vzájemně propojený systém,umožňující dosáhnout komplexních znalostí a 

dovedností absolventa. 

Umožňuje žákům pochopit,že technická měření jsou nezastupitelným prostředkem v oblasti 

vývoje,projekce,konstrukce,výroby technické kontroly a vlastního využití. 

 

Charakteristika učiva 

 Vzdělání v oboru technických měření napomáhá rozvoji abstraktního a analytického 

myšlení,rozvíjí logické usuzování,učí věcnou argumentaci,preciznosti a důslednosti.Učivo 

v předmětu TEM je založeno na praktickém procvičování zkoušek stavebních 

materiálů.Vyžaduje schopnost aplikovat teoretické poznatky,matematickou a grafickou 

dovednost při zpracování výsledků. 

 

Metody a formy výuky 

Při výkladu a objasňování učiva používá učitel názorné pomůcky, např. modely, transparenty, 

zkušební stroje, podle možností i prostředky IKT.Některá cvičení,náročná na vybavení 

laboratoří,se mohou provádět ve větších skupinách.Základní měření se provádí ve skupině po 

třech až pěti žácích ve zkušebně.Žáci z každé dokončené úlohy vypracují samostatný 

protokol.  

 

Způsob hodnocení žáků 

Hodnocení žáků je založeno především na vyhodnocení každého cvičení a vyučující dále 

hodnotí zapojení žáka do práce skupiny,jeho celkovou pracovní aktivitu a správnost počínání 

při jednotlivých úkonech. 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí 

Rozvíjení dovedností a jejich využití hlavně v odborných předmětech a praxi. Využití 

početních dovedností při  výpočtech.. Využití znalostí v příbuzných odvětvích – strojnictví, 

chemie, fyzika, informační a komunikační technologie, apod. Kvalifikované posouzení 

možností racionálního řešení problematických nabídek podnikání. 
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Začlenění průřezových témat 

Ekologie a životní prostředí - při zadání základních parametrů stanovuje koncentraci 

škodlivin, prašnosti a hlučnosti v pracovním prostředí. Uplatňuje matematické znalosti ve 

statistice a výpočetní technice. 

Informační a komunikační technologie – využívá počítačového modelování s mnoha 

aplikacemi při popisu fyzikálních, chemických, sociálních, meteorologických, sociálních a 

jiných jevů. Učí se vyhledávat informace pro praktické řešení a rozhodování při plnění úkolů 

– používat dorozumívacích technologií. 

Občan v demokratické společnosti – snahou je dostat mládež na takovou sociální úroveň, aby 

v jejich společenství (třídě) byla vidět soudržnost, kolektivita a vzájemná pomoc. Důslednost 

a objektivita ze strany pedagoga (všem stejný metr) by měla vést ke kamarádství a čestnosti. 

Člověk a svět práce - statisticky vyjadřované uplatnění mladých lidí na trhu práce uvádí 

grafické i tabulkové vyjádření. Uvádí se ukazatelé jako míra participace, míra a struktura 

zaměstnanosti. Problematika nezaměstnaných spojené s migrací pracovních sil. 

Rozpis výsledků vzdělávání 

 

Výsledky vzdělávání 

 

Učivo 

 Žák: 

- zná základní zásady a normy v oblasti řízení 

a certifikace jakosti výrobků; 

- měří teplotu, tlak, vlhkost aj. fyzikální 

veličiny; 

- měří svislé a vodorovné plochy na stavbách ; 

- měří s potřebnou přesností délky různými 

měřidly a měřicími přístroji; 

- měří úhly, tvary, jakost povrchu a 

vzájemnou polohu ploch a prvků; 

- kontroluje výsledky  zpracování; 

- zná možnosti použití zkoušek povrchových a 

vnitřních vad bez porušení materiálu; 

- uplatňuje při měřeních znalost základů 

metrologie a teorie chyb; 

- zapisuje, zpracovává a vyhodnocuje 

výsledky měření; 

- využívá k uvedeným činnostem výpočetní 

techniku s příslušnými aplikačními programy 

 

Úvod, základy metrologie  

 

Měření fyzikálních veličin  

(teplota, tlak, vlhkost vzduchu) 

 

Zkoušky mechanických vlastností 

materiálů.  

 

Zkoušky technologických vlastností 

 

Přímé délkové měření 

 

Nepřímé délkové měření 

 

Měření úhlů a tvarů,  

kontrola jakosti povrchu 

 

Souborná měření na strojích 
 

Měření geodetická   
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Rozpis učiva 

 
Předmět :  TECHNICKÁ  MĚŘENÍ 

Ročník:   4. 

Obor:  78-42-M/001 Technické lyceum 

Počet hodin: 2 týdně  

Zpracoval:  Ing. Jan Charypar 

Učebnice: Kontrola a měření, Martinák M., SNTL Praha 1989 

 Zkoušky stav. Materiálů, ČSN, EN 

 Geodézie pro SPŠ stavební (P. Hánek, P. Koza) 

 

4.r. Tematický celek Počty 

hodin 

Období 

1. Geodetická měření:  18 září - 

listopad   Úvod, vymezení oboru,  

Vytyčení přímky, pravého úhlu, měření vzdáleností  

 

  Používané pomůcky, metody měření  
  Nivelační přístroje a pomůcky, urovnání libelového 

přístroje, nivelace ze středu, pořadová a plošná nivelace 

 

2. Základní laboratorní úkony a bezpečnost práce  6 listopad 

  Úvod, základy metrologie       

  Bezpečnost práce, laboratorní řád. Jednotky SI.     

  Měření a vážení vzorků staviv + statistické metody 

výpočtů, úvod do teorie chyb. 
   

3. Zkoušky mechanických vlastností materiálů  20 prosinec -  

  Zkoušení kameniva do betonu   únor 

  Zkoušení cementů    

  Zkoušení oceli    

  Přehled zkoušek betonářské vody    

  Přehled zkoušek betonu    

4. Geodetická měření II.  14 březen -  

  Úprava teodolitu na stanovišti a čtení na teodolitech 

 
duben 

  Měření vodorovných a svislých úhlů 

 
  

  Měření metodou polárních souřadnic 

 
  

  Polohové vytyčení polární a ortogonální metodou 

 
  

  Trigonometrické určení výšky 
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 Učební osnova předmětu 

ARCHITEKTURA A UMĚNÍ 

 

Kód a název oboru vzdělání:   78-42-M/01 Technické lyceum 

Název ŠVP:     Technické lyceum 

Délka a forma studia:   4 roky, denní studium 

Datum platnosti:    od 1.9.2009 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

 

Obecný cíl předmětu 

Vzdělávací strategie tohoto předmětu může být velice různorodá, neboť cíl výuky je 

velmi široký. Tento předmět má připravit žáka jak pro praktický život, tak pro studium 

na další vysoké škole technického či uměleckého zaměření (fakulty stavební a architektury). 

Žák chápe historický vývoj architektonických slohů a jejich vazbu na vývoj lidské 

společnosti. Orientuje se v památkách starověku, středověku i novověku.  Pozná určité 

konstrukční principy a typické techniky stavení v daném období. Pozná základní 

prvky významných architektonických slohů. Tento předmět by měl formovat 

žáka komplexně – mravně, společensky a kulturně. Má v žácích vypěstovat cit a úctu 

k národnímu kulturnímu dědictví. 

 

Charakteristika učiva 

Učivo je strukturováno do tematických celků a jejich řazení odpovídá logické struktuře 

architektury. Má vypěstovat cit pro estetickou a výtvarnou stránku staveb. Pomáhá při 

výchově a vzdělávání odborníků pro obnovu a realizaci staveb, pro jejich dobrou realizaci na 

stavbách, projektování i ochraně a průzkumu. 

 

Metody a formy výuky 

Výuka probíhá poslední dva roky ve 2 hodinách týdně. 

Používané metody: 

slovní výklad vyučujícího 

video promítání – motivace na začátek probíraného celku, potvrzení probíraných 

   poznatků nebo ukázka využití učiva v praxi 

řízená diskuse – vhodná u situací, se kterými mají žáci zkušenosti z praktického života 

skupinové vyučování – žáci si ověřují nabyté poznatky, v praxi hledají typy staveb v daném        

   slohu a formulují závěry 

 

Způsob hodnocení žáků 

ústní zkoušení – základní pojmy, zařazení časové a zeměpisné, znaky 

   architektonického slohu 

písemné zkoušení nebo testy z tematického celku  

slovní hodnocení znalostí a schopností – slouží k motivaci pro další práci, k sebehodnocení 

odborné exkurze, výstavy; 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí 
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Z hlediska klíčových kompetencí se důraz klade zejména na: 

komunikativní dovednosti – srozumitelný, souvislý a jazykově správný projev, aktivní 

účast v diskusi, schopnost formulovat a obhajovat své názory a respektovat názory 

druhých 

dovednost analyzovat a řešit nejen architektonické problémy i posoudit reálnost řešení 

plánování práce a časové rozvržení úkolu, schopnost pracovat v týmu 

dokáže rozeznat a pojmenovat jednotlivá období architektonických slohů 

 

Začlenění průřezových témat 

Člověk  a životní prostředí 

Architektura pomáhá pochopit význam přírody a životního prostředí pro člověka, pochopit 

možné negativní dopady působení člověka na přírodu a životní prostředí.  

Informační a komunikační technologie 

Žák využívá počítače při zpracování projektových prací a praktické maturity. Vkládáním 

architektonických slohů do digitální podoby procvičuje počítačové programy, při zpracování 

samostatných referátů využívá internet. 

Občan v demokratické společnosti 

Při poznávání světových i národních kulturních památek je možno žáky vést též k 

demokratickému občanství, ke schopnosti orientovat se v médiích, využívat je a kriticky 

hodnotit. Vést je k tomu, aby pochopili dějinné souvislosti a dokázali je aplikovat na 

současnost, případně uměli vyvodit správné závěry pro svůj současný život. Je nutné, aby 

věděli, že nesmí myslet jen na sebe, ale aby se zajímali i o zájmy veřejné, aby si vážili 

materiálních a duchovních hodnot, příznivého životního prostředí, jež by měli chránit a 

uchovat pro budoucí generace. Měli by dokázat obhájit vlastní názor a přitom tolerovat názor 

jiného spolužáka. 

Člověk a svět práce 

Vyučující může pomoci žákům při výběru vysoké školy informacemi o studiu, o rozsahu 

výuky architektury na jednotlivých fakultách a doporučit obor podle jejich zájmu. 
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Rozpis výsledků vzdělávání 

Výsledky vzdělávání 

3.ročník 

Učivo 

 

Žák: 

vysvětlí pojem architektura 

chápe historický vývoj architektury a její 

vazbu na vývoj lidské společnosti 

vysvětlí význam architektury pro tvorbu 

životního prostředí 

 

1. Architektura jako umělecký obor 

Žák: 

chápe význam kvalitního řemesla pro 

výslednou stavbu 

 

2. Architekt - umělec versus řemeslník 

Žák: 

vyjmenuje příklady megalitických staveb 

orientuje se v památkách starověku. 

rozpozná druhy architektury a jejich 

základní prvky 

 orientuje se v památkách starověku 

v Evropě 

pozná významné památky charakteristické 

pro určité architektonické období 

zná nejvýznamnější osobnosti spojené s 

určitým slohovým obdobím; 

pozná základní prvky významných 

architektonických slohů 

charakterizuje konstrukční principy a 

typické techniky stavění 

 

3. Přehled historických slohů a jejich projev  

   v architektuře od megalitických staveb po  

   baroko -  nejvýznamnější architektonické  

   realizace 

Žák: 

chápe význam uměleckého doplňku  

 

4. Umělecké dílo jako doplněk a součást  

   architektury 

4.ročník 

 

Žák: 

orientuje se v památkách architektury 18. 

až 20. století 

 

5. Přehled historických slohů a jejich projev  

   v architektuře od klasicismu po modernu  

   20.století -  nejvýznamnější architektonické  

   realizace 



 

 

285 

 

SPŠ strojní a stavební, Tábor: Technické lyceum 

Učební osnovy – Architektura a umění 

 

Žák: 

chápe význam uměleckého doplňku 

 

6. Umělecké dílo jako doplněk a součást  

    architektury 

Žák: 

orientuje se v díle významných českých i 

světových architektů 

 

7. Významní čeští a světoví architekti a   

     jejich díla  

Žák: 

sleduje trendy soudobé architektury 

 

8. Vkus a nevkus v současné architektuře  

    

Žák: 

chápe význam ochrany památek  

zná hlavní zásady ochrany lidové 

architektury 

 

9. Ochrana architektonických děl, význam  

    UNESCO  

Žák: 

- porovná své teoretické znalosti   

   s praktickou realizací 

 

10. Exkurze – lidová architektura a 

památky pod ochranou UNESCO  

 

Rozpis učiva 

 

Předmět :  ARCHITEKTURA A UMĚNÍ 

Ročník:  3. – 4. 

Obor:  78-42-M/01 Technické lyceum 

Počet hodin: 3.ročník 2 týdně, 4.ročník 2 týdně 

Zpracoval : Mgr. M. Krejči   

Učebnice: Mráz, B.: Dějiny výtvarné kultury 1, 2,3,4. Idea servis 2008. 

                        Prokop,V.:Kapitoly z dějin výtvarného umění, OK Soft 1998 

  Kol.: Dějiny českého výtvarného umění, Academia 1996    ;

  Stevenson, N.: Architektura, Knižní klub 2003 

  Pojsl, M., Londin, V.: Dvanáct století naší architektury, Olomouc 1998 

  Syrový, P.: Dobrodružství architektury, ABF, Praha 1999 

 

 

3.r. Tématický celek Počty 

hodin 

období 

  1. Architektura jako umělecký obor (5 hodin) 

a. Úvod do předmětu 

b. Druhy umění a jejich dělení 

c. Typy a druhy architektury 

d. Základní architektonické principy, Vitruvius Pollio 

e. Architekt - umělec versus řemeslník 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

září 

 2. Přehled historických slohů a jejich projev v architektuře 

Od megalitických staveb po novovslohy -  nejvýznamnější 

architektonické realizace (58 hodin) 

a. Nejstarší stavby 

58 

 

 

5 

říjen –  

červen 
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b. Architektura antického světa 

c. Předrománská a románská architektura 

d. Architektura islámského světa 

e. Gotická architektura 

f. Renesanční architektura 

g. Baroko a rokoko 

h. Klasicistní architektura 

i. Novoslohy 

j. Umění přelomu 19./20. století a počátku 20. století 

7 

8 

2 

7 

9 

10 

6 

4 

3 

  3. Umělecké dílo jako doplněk a součást architektury    průběžně 

  4. Exkurze – lidová architektura a památky pod ochranou 

UNESCO 

 průběžně 

4.r. Tématický celek Počty 

hodin 

období 

1. Přehled historických slohů a jejich projev v architektuře 

Od klasicismu po modernu 20. století -  nejvýznamnější 

architektonické realizace (32 hodin) 

a. Novoslohy 

b. Secese a kubismus 

c. Funkcionalismus 

d. Poválečná architektura 

e. Architektura přelomu 20. a 21. století 

32 

 

 

4 

9 

7 

6 

6 

 září –  

  leden 

2. Umělecké dílo jako doplněk a součást architektury (3 hodiny) 3 průběžně 

3. Významní čeští a světoví architekti a jejich díla (10 hodin) 

a. Jan Kotěra, Josef Fanta, Josef Gočár 

b. Le Courbusier, Mies van der Rohe 

c. Walter Gropius, Frank Lloyd Wright 

e. Jan Kaplický, Eva Jiřičná 

d. Dušan Jurkovič, Bohuslav Fuchs, Karel Hubáček 

10 

2 

2 

2 

2 

2 

únor –       

březen 

4. Vkus a nevkus v současné architektuře (3 hodiny) 3  

5. Ochrana architektonických děl, význam UNESCO (3 hodiny) 3 březen - 

květen 

6. Lidová architektura (3 hodiny) 3  

7. Referáty a architektovnické návrhy (3 hodiny) 3 průběžně 

8. Závěrečné opakování (2 hodiny) 2 květen 

9. Exkurze – lidová architektura a památky pod ochranou 

UNESCO, výstava 

 dle data 
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Učební osnova předmětu 

STAVEBNÍ MECHANIKA 

 

Kód a název oboru vzdělání:   78-42-M/01 Technické lyceum 

Název ŠVP:     Technické lyceum 

Délka a forma studia:   4 roky, denní studium 

Datum platnosti:    od 1. 9. 2014 

 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

 

Obecný cíl předmětu 

Výchovně vzdělávací cíle předmětu jsou zaměřeny na výchovu žáků k pečlivosti a přesnosti a  

k systematickému postupu v práci. Výuka stavební mechaniky podporuje rozvoj logického a 

matematického myšlení, vypěstování analytických metod práce, statického citu pro základní 

stavební konstrukce a získání takových znalostí a návyků, které by byly vhodnou základnou 

pro další odborný růst absolventů Technického lycea. 

 

Charakteristika učiva 

Výuka předmětu stavební mechanika je určena pro studenty čtvrtého ročníku, kteří si zvolí 

obor stavitelství nebo architekturu. Učivo tvoří celky ze statiky v rovině, staticky určitých 

nosníků a prutových soustav. Učivo tvoří šest tematických celků. 

 

Metody a formy výuky 

Výuka probíhá ve 4. ročníku po dvou hodinách týdně formou hromadného vyučování ve třídě. 

Je realizována ústní reprodukcí poznatků a následným řešením typových úloh.  

Používané metody:  

- slovní výklad vyučujícího;  

- řízená diskuse: je vhodná v situacích, se kterými mají žáci zkušenosti z praktického života;  

- fixační metoda: jedná se o procvičování úloh u tabule i v lavicích pod vedením učitele;  

- samostatná práce: týká se vypracování domácích úkolů;  

- individuální konzultace s žáky.  

Tyto metody zároveň vedou žáky k získávání klíčových kompetencí. 

 

Způsob hodnocení žáků 

Ke kontrole vědomostí a dovedností žáka slouží písemné i ústní zkoušení jak teoretických 

znalostí, tak i praktického využití postupů výpočtů. 

Písemné ověření znalostí následuje vždy po procvičení a zafixování ucelené části 

probraného učiva. 

Vyučující také zohledňuje úroveň odborných vědomostí, používání správné terminologie, 

samostatnosti projevu žáka a jeho aktivitu. 

 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí 

Z hlediska klíčových kompetencí je kladen důraz zejména na to, aby žáci:  

- uměli zjistit všechny síly, o kterých lze předpokládat, že budou konstrukci zatěžovat  

s podmínkou, že stavební konstrukce je v rovnováze;  
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- vyšetřili účinky těchto sil na stavební konstrukci,  

- správně se orientovali ve statických výpočtech;  

- samostatně řešili jednoduché praktické úkoly;  

- při výpočtech uměli používat statické tabulky a elektronické kalkulátory.  

 

Začlenění průřezových témat 

Ekologie a životní prostředí – Výuka přispívá k pochopení významu přírody a životního  

prostředí pro člověka a k odpovědnosti za jeho ochranu  

Informační a komunikační technologie – Předmět učí žáky orientovat se v současném světě  

informací a využívat k tomuto účelu moderní informační technologie. Při procvičování  

určitých tematických celků lze využít statických programů pro kontroly domácích úloh nebo  

řešení složitějších případů nosníků a zatížení.  

Občan v demokratické společnosti – Předmět přispívá k realizaci tohoto tématu vytvářením  

demokratického prostředí při práci ve třídě (vzájemný respekt, spolupráce ve skupině, dialog,  

pěstování odpovědnosti a přesnosti). 

Člověk a svět práce – Jedním z úkolů výuky stavební mechaniky je její využití při navrhování 

hospodárných průřezů jednoduchých stavebních konstrukcí. Výchova žáků k hospodárnosti a 

uvědomělé technologické kázni při provádění stavebních konstrukcí je dalším z úkolů 

výchovy budoucích stavebních techniků. Napomáhá tím jejich následnému úspěšnému 

uplatnění ve světě práce. 
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Rozpis výsledků vzdělávání 

 

Výsledky vzdělávání 

 

Učivo 

 Žák: 

- zná využití stavební mechaniky při 

navrhování konstrukcí 

 

Úvod  
 

- má přehled o účincích sil na stavební 

konstrukce. 
Síla 

 

- stanoví výsledný účinek rovinných silových 

soustav; 

- uvede rovinnou soustavu sil do rovnováhy. 

Soustava sil v rovině (řešení početní a 

grafické) 

- určí polohu těžiště základních a složených 

obrazců; 

- vypočítá statické veličiny průřezu; 

- při výpočtech používá statické tabulky. 

Těžiště ploch a statické veličiny průřezu 

 

- rozlišuje druhy podepření stavebních 

konstrukcí; 

- vypočítá zatížení stavebních konstrukcí; 

- určí reakce v podporách staticky určitých 

konstrukcí 

Statika tuhé desky 
 

 

- umí vypočítat a vykreslit průběhy vnitřních 

sil; 

- umí určit kritický průřez na nosníku; 

Staticky určité nosníky 

 

- umí řešit osové síly jednoduchých prutových 

soustav; 
Prutové soustavy 
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Rozpis učiva 

 

Předmět:  STAVEBNÍ MECHANIKA 

Ročník:  4. 

Obor:  78-42-M/001 Technické lyceum 

Počet hodin: 2 týdně, celkem 58/0  

Zpracoval: Ing. Jiřina Stachová 

Učebnice: Stavební mechanika L. Jelínek, P. Červený, L. Doul 

Cvičebnice stavební mechaniky ing. Karla Labudová  

Statické a konstrukční tabulky 

Vlastní texty 

Organizace výuky: velká třída s tabulí a dataprojektorem 

4.r. 
Tematický celek Počty 

hodin 

období 

 Úvod 

Úkoly, obsah a rozdělení stavební mechaniky 

 

1 

září 

 Síla 

Definice a určení síly 

Účinek síly na konstrukce   

1 září 

 Soustava sil v rovině (řešení početní a grafické) 
Druhy rovinných soustav  

Soustava sil působících v přímce.  

Dvě různoběžné síly. 

Rovinný svazek sil.  

Statický moment síly a momentová věta Varignonova.  

Soustava rovnoběžných sil.  

Obecná soustava sil v rovině.  

14 září 

 

 

 

říjen, 

 

 

listopad 

 Těžiště ploch rovinných obrazců a statické veličiny průřezu 

Těžiště ploch 

Statické veličiny průřezu 

7 prosinec 

 

 Statika tuhé desky 

Tvary prvků stavebních konstrukcí.  

Rovnovážný stav, akce a reakce.  

Podepření tuhé desky.  

Konstrukce staticky určité a neurčité.  

Zatěžovací síly stavebních konstrukcí.  
Reakce staticky určitých konstrukcí.  

16 leden, 

únor,  

březen 

 Staticky určité nosníky 

Průběh a velikost vnitřních sil 

Výpočet plnostěnných nosníků 

12 březen, 

duben 

 Prutové soustavy 

Tvarová a statická určitost, zatížení a namáhání 

Řešení osových sil 

Namáhání prutů 

7 

 
Květen 

 


