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2 Profil absolventa
Škola

VOŠ, OA a SZŠ Domažlice, Erbenova 184, 344 01 Domažlice

Název ŠVP

Informační technologie - platné od 1.9.2018

Platnost

1.9.2018
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4.0

Kód a název oboru

RVP 18-20-M/01 Informační technologie

Forma vzdělávání

denní forma vzdělávání

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA
Absolvent je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním nutným pro výkon
různorodých činností z oblasti informačních technologií. Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolvent nejen
pracoval s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími
prostředky ICT , využíval adekvátní zdroje informací a efektivně pracoval s informacemi. Absolvent je připraven
také tak, aby po složení maturitní zkoušky mohl nastoupit do některé z forem terciárního vzdělávání, zejména ke
studiu na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole. Absolvent má rovněž předpoklady pro to, aby rozvíjel
vlastní podnikatelské aktivity.
Absolvent se může uplatnit na pozicích technika IT, správce operačních systémů a správce aplikací,
administrátora počítačových sítí, ve funkci programátorů, správců databázových informačních systémů nebo
v pozicích grafiků, webkodérů a webdesignerů. Absolvent může pracovat ve firmách zabývajících se vývojem
aplikací (zejména ekonomických aplikací), organizací a správou dat, tvorbou a správou webových stránek,
v grafických studiích a ve firmách pro softwarovou podporu.
Má možnost i dále studovat na vysokých školách a vyšších odborných školách. Od prvního ročníku probíhají
přípravy na státní zkoušky z kancelářského psaní na klávesnici PC.
Absolvent je připravován k optimálnímu využívání svých osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné
uplatnění ve světě práce, pro budování a rozvoj své profesní kariéry a s tím související potřebu celoživotního
učení. Je veden k porozumění podstaty a principů podnikání, k vytvoření představy o právních, ekonomických,
administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání.Dokáže vyhledávat a posuzovat
podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí, svými předpoklady a dalšími možnostmi.
Absolvent oboru je schopen používat dva cizí jazyky na úrovni běžné hovorové komunikace a alespoň jeden
z nich jako prostředek profesní komunikace, dovede efektivně pracovat s cizojazyčným textem včetně
odborného, umí jej zpracovat a využívat jako zdroje poznání i jako prostředku ke zkvalitňování svých
jazykových znalostí a dovedností.
Ovládá základy ekonomiky, účetnictví a obchodní korespondence, které uplatňuje při práci s ekonomickými
aplikacemi. Mezi jeho odborné dovednosti patří znalost hardware, software, včetně instalace a jejich konfigurace
dle požadavků. Absolventi jsou v průběhu studia vedeni k přesnosti, slušnému chování, dodržování právních
norem a obchodní etiky.
ZPŮSOB UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Studium oboru Informační technologie je ukončeno maturitní zkouškou, která se skládá ze společné části
a profilové části. Skladbu povinných i nepovinných zkoušek profilové části určuje ředitel školy. Povinné zkoušky
profilové části tvoří: praktická maturitní zkouška (písemná forma), ekonomika (ústní forma) a operační
systémy (ústní forma). Nepovinné zkoušky jsou: německý jazyk, anglický jazyk, matematika.
Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem.

DOSAŽENÝ STUPEŇ VZDĚLÁNÍ
Dosaženým stupněm vzdělání je střední vzdělání s maturitní zkouškou. Potrvrzením dosaženého vzdělání je
vysvědčení o maturitní zkoušce.

OČEKÁVANÉ KOMPETENCE ABSOLVENTA
Očekávané kompetence absolventa jsou zahrnuty v klíčových a odborných kompetencích stěžejních pro daný
obor a pro prosazení absolventa na trhu práce.
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Kompetence absolventa
Klíčové kompetence
• Kompetence k učení
• je schopen se efektivně učit
• Kompetence k řešení problémů
• umí řešit samostatně zadané úkoly a problémy
• Komunikativní kompetence
• je schopen se vyjadřovat v písemní i ústní formě
• Personální a sociální kompetence
• je připraven stanovovat si cíle osobního rozvoje v oblasti zájmové i pracovní
• Občanské kompetence a kulturní povědomí
• uznává, dodržuje a jedná v souladu s životem občana v demokratické společnosti
• Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
• využívá odborných předpokladů pro uplatnění ve světě práce, rozvíjí svoji profesní kariéru
• Matematické kompetence
• využívá matematické dovednosti v různých životních situacích
• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s
informacemi
• využívá PC a příslušný software, efektivně pracuje s adekvátními zdroji informací

Odborné kompetence
• Navrhovat, sestavovat a udržovat HW
• volili vyvážená HW řešení s ohledem na jeho funkci, parametry a vhodnost pro
předpokládané použití
• Pracovat se základním programovým vybavením
• volili vhodný operační systém s ohledem na jeho předpokládané nasazení
• Pracovat s aplikačním programovým vybavením
• volili vhodné programové vybavení s ohledem na jeho nasazení
• Navrhovat, realizovat a administrovat počítačové sítě
• navrhovali a realizovali počítačové sítě s ohledem na jejich předpokládané využití
• Programovat a vyvíjet uživatelská, databázová a webová řešení
• algoritmizovali úlohy a tvořili aplikace v některém vývojovém prostředí
• Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci
• znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a požární prevence
• Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb
• chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku
• Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje
• znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské
ohodnocení
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3 Charakteristika školy
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Dosažené vzdělání

Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka studia v letech:

4

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Jedná se o komplex středních škol, který vznikl rozhodnutím MŠMT ČR v rámci optimalizace sítě středních škol
sloučením VOŠ a Obchodní akademie se Střední zdravotnickou školou v Domažlicích - dodatek ke zřizovací
listině ze dně 2. 4. 1998. Škola je právnickou osobou, kde ředitel je současně statutárním orgánem právnické
osoby. Z hlediska právní formy je škola příspěvkovou organizací, zřizovatelem je Plzeňský kraj. Místem
poskytovaného vzdělávání a dalších školských služeb jsou budovy na těchto adresách: Erbenova 184, 344 01
Domažlice (ředitelství školy), Chodské náměstí 97, 344 01 Domažlice, ul. Boženy Němcové 115, 116, 344 01
Domažlice.
Škola jako právnická osoba vykonává činnost Střední školy poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou
a obecně má zřízeny 3 čtyřleté obory. Provozuje také činnost dalších školských zařízení a to Domova mládeže
a Školní kuchyně. Kapacita domova mládeže činí 110 lůžek rozložených do 2 budov v ul. Boženy Němcové a na
Chodském náměstí. Domov mládeže pomáhá nahradit rodinné prostředí a nabízí žákům a studentům různé
volnočasové aktivity tak, aby byly připraveni pro samostatný vstup do života. Poskytujeme také ubytování
žákům jiných středních škol. O činnost domova mládeže se stará 5 vychovatelek včetně vedoucí vychovatelky.
Školní jídelna má kapacitu na 450 strávníků, má 5 pracovníků. Školní stravování se řídí vyhláškou MŠMT
o školním stravování č. 107/2005 Sb.ve znění pozdějších předpisů. Máme zavedený čipový systém.
Škola má dlouholetou tradici, která se datuje k 1. 9. 1956, kdy zahájil svoji činnost 4letý obor s maturitou Ekonomika zemědělství. Budova školy byla otevřena 17. 10. 1926, kdy zahájila svoji činnost státní škola pro
lesní hajné. Svoji činnost ukončila v roce 1952, kdy celý majetek včetně rozlehlého parku s arboretem (téměř
4 ha) přešel na nově zřízenou Zemědělskou technickou školu, původně 2letou a od roku 1956 4letou s maturitou.
V roce 1984 došlo ke změně názvu školy na Střední ekonomická škola se dvěma obory: Ekonomika zemědělství
a Všeobecná ekonomika. Po sametové revoluci došlo k nejvýznamnějším změnám středního školství. Obor
Všeobecná ekonomika byl přejmenován na Obchodní akademii. Změny doznaly i učební plány a učební osnovy.
Od 1. 9. 1993 jsme škola s právní subjektivitou a zřizovací listinou MŠMT ČR, která je ustanovena jako
Obchodní akademie se dvěma obory: Obchodní akademie a Ekonomika zemědělství. Od 3. 5. 1996 bylo
z rozhodnutí MŠMT ČR povoleno zřízení Vyšší odborné školy - obor Sociální práce. 1. 8. 1998 v rámci
optimalizačního procesu v resortu ministerstva školství došlo ke sloučení a připojení Střední zdravotnické školy
k Obchodní akademii a Vyšší odborné škole v Domažlicích. Nový úřední název vzniklého školního komplexu je
Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Domažlice, Erbenova 184.
Škola podporuje aktivní zapojení žáků do soutěží SOČ, okresních i regionálních jazykových olympiád, soutěží
z kancelářského psaní na klávesnici a sportovních soutěží. Nejnadanější studenti se zúčastňují matematických
olympiád středních odborných škol. Velkou účast má naše škola i ve sportovních soutěžích.
V rámci volnočasových aktivit škola nabízí žákům kroužek karate, přípravu ke státní zkoušce z kancelářského
psaní na klávesnici a přípravu na zkoušky průvodců. Ve 3. ročníku je možno při škole získat řidičské oprávnění
skupiny B.
Vzhledem k dlouholeté tradici na okrese Domažlice se škola zapojuje do prezentačních akcí pořádaných
Hospodářskou komorou okresů Domažlice, Klatovy a Tachov organizovaných formou burzy středních škol.
Spolupracujeme s výchovnými poradci základních škol nejen domažlického okresu, ale i okresů přilehlých,
formou osobních náborů žáků. Intenzivní kontakt máme s Úřadem práce v Domažlicích, Městským úřadem
a Unií rodičů. Kontakty udržujeme v rámci praxe žáků s podnikatelskými subjekty, které zajišťují pracoviště
odborné praxe pro žáky.
Chceme umožňovat žákům vzdělávání v bezpečné škole, potlačovat projevy sociálně patologických jevů, bojovat
proti extremismu, vytvořit přátelské bezkonfliktní školské klima. Z toho důvodu je nutno dodržovat plán
protidrogové prevence, dle aktuálních možností navštěvovat komponované programy s protidrogovou tématikou,
efektivně využívat schránku důvěry, organizovat seznamovací pobyty prvních ročníků, spolupracovat
s výchovným poradcem, metodikem prevence, Pedagogicko-psychologickou poradnou, Policií ČR. V rámci
výuky jednotlivých předmětů dbáme na zařazování informací týkajících se ochrany člověka za mimořádných
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situací.
Vyučujeme AJ a NJ. Oba předměty mohou být zakončeny státní maturitní zkouškou. Očekávanou výstupní
úrovní je min. B1 - B2.
Protože zkvalitňujeme přípravu žáků v oblasti jazykového vzdělávání, spolupracujeme od března 2008 v rámci
Partnerského projektu se Staatliche Realschule Furth im Wald. Cílem spolupráce je zapojení učitelů i žáků do
mobilit (výměnných stáží) učitelů i žáků v rámci odborného vzdělávacího programu Leonardo da Vinci.
Schopným, nadaným žákům a dalším zájemcům škola nabízí možnost složení státní zkoušky z kancelářského
psaní na klávesnici, kterou uchazeč prokazuje úroveň vědomostí, dovedností, návyků a schopností umožňujících
účinné vykonávání administrativních a sekretářských prací. Další možností bude složení státní zkoušky ze
zpracování textu na počítači, kterou uchazeči prokazují schopnost efektivně využívat výpočetní techniku v praxi.
Škola každoročně zajišťuje vydání Europassu pro každého absolventa ve dvojí jazykové mutaci, který spolu
s maturitním vysvědčením je prvním evropským souborným dokladem o vzdělání a usnadňuje jim komunikaci
mezi zaměstnavateli a uchazeči o práci, studenty a vzdělávacími institucemi v celé EU. Je určen hlavně těm, kteří
se chtějí uplatnit na evropském trhu práce nebo studovat v zemích EU.
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RVP 18-20-M/01 Informační technologie

Dosažené vzdělání

Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka studia v letech:

4

POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ Záměrem vzdělávání v oboru Informační technologie je připravit žáka na úspěšný,
smysluplný a odpovědný osobní, občanský i pracovní život v podmínkách měnícího se světa. Vzdělávání směřuje
k tomu, aby žák v přiměřené míře naplnil čtyři základní cíle vzdělávání, tj. učit se poznávat, učit se pracovat
a jednat, učit se být a učit se žít společně. Metody výuky, které naplňují základní cíle, jsou různorodé. Převažují
metody aktivizující, kterými je žák nucen při získávání vědomostí a dovedností vyvinout vlastní úsilí. Metody
pasivní, kdy žák pouze přejímá hotové poznatky, jsou chápány jako doplňkové.
Velký důraz je v průběhu celého studia věnován i jazykovému vzdělávání. Po celé čtyři roky žáci rozvíjejí své
kompetence v oblasti mateřského jazyka a dvou cizích jazyků. Ve 4. ročníku zdokonalují své jazykové
kompetence ve volitelném předmětu konverzace v příslušném jazyce.
Dále je řada předmětů podporována různými multimediálními programy nebo prací na internetu. Cílem výuky
v těchto předmětech je mimo jiné prohloubit dovednost pracovat s počítači, vyhledávat, třídit a zpracovávat
informace z moderních zdrojů.
Velký význam pro rozvoj žáků mají předměty, ve kterých se prakticky procvičují teoretické poznatky získané
v průběhu studia, včetně praxe v reálném prostředí. Jedná se především o předmět fiktivní firma, který propojuje
poznatky a dovednosti získané v předmětech ekonomika, účetnictví a informační technologie.
Výuka je doplňována samostatnými pracemi žáků formou referátů a ročníkových prací. Do výuky jsou také
zařazovány nejrůznější jazykové exkurze, dějepisné exkurze, exkurze v podnicích, v bance a návštěvy veletrhů,
které žákům umožňují bezprostřední kontakt s realitou.
V průběhu studia jsou sestavovány žákovské týmy pro zajištění konkrétních akcí, např. prezentace školy na
veřejnosti, dny otevřených dveří, návštěva partnerské školy, charitativní akce apod.
Výchova k občanským a klíčovým kompetencím je realizována ve výuce jednotlivých předmětů tak, aby byla
v souladu s obsahem vzdělávání a na žáky působila přirozeně, odstupňovaně podle jejich věku a navazovala na
předchozí stupeň rozvoje.
Podobným způsobem jsou začleněna i průřezová témata, která se vážou k obsahu jednotlivých předmětů
a přirozeným způsobem ho rozvíjejí.
REALIZACE PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ
Praxe využívá znalostí a dovedností žáků získaných v odborných předmětech a propojuje je s reálným
prostředím. Praxe probíhá jednak formou učební praxe, která je zaměřena především na účetnictví, webové
technologie a grafiku a multimedia a jednak formou odborné praxe, která se uskutečňuje přímo na reálných
pracovištích. Výsledkem učební praxe je zpráva z praxe, která je hodnocena nejen po obsahové, ale i po grafické
stránce. U odborné praxe je součástí hodnocení také zpráva z praxe a navíc ještě hodnocení z konkrétního
pracoviště. Odborná praxe je soustředěna do 3. a 4. ročníku. Dále žáci 3. ročníku vykonávají ještě individuální
praxi v rozsahu 2 týdnů dle možnosti zaměstnavatelů.
VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A ŽÁKŮ NADANÝCH
Úvod
Podmínky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných upravuje především školský
zákon a vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.
Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je žák, který k naplnění svých vzdělávacích možností nebo
k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných
opatření. Tito žáci mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření podle § 16 školského zákona.
Podpůrná opatření realizuje škola.
Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti stupňů. Podpůrná
opatření prvního stupně uplatňuje škola i bez doporučení školského poradenského zařízení na základě plánu
pedagogické podpory. Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením školského

VOŠ, OA a SZŠ Domažlice
SMILE verze 3.2.0

7

Informační technologie - platné od 1.9.2018

Charakteristika ŠVP

Verze: 2., Datum: 1. 6. 2018, Platnost: 1.9.2018
RVP 18-20-M/01 Informační technologie

poradenského zařízení. Součástí těchto opatření je zpravidla individuální vzdělávací plán. Začlenění
podpůrných opatření do jednotlivých stupňů stanoví příloha vyhlášky č. 1.
Nadaným žákem se rozumí jedinec, který při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou
úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo
sociálních dovednostech.
Za mimořádně nadaného žáka se v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb. Považuje žák, jehož rozložení
schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých
oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech.
Podmínky vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními
Škola při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (včetně žáků nadaných) vychází z konkrétních
zjištění, příp. z doporučení školských poradenských zařízení, přičemž
• uplatňuje zdravotní hlediska a respektuje individualitu a potřeby žáka,
• využívá přiznaná podpůrná opatření,
• uplatňuje princip diferenciace a individualizace při stanovování obsahu, forem a metod výuky,
• umožňuje ze závažných důvodů, zejména zdravotních, uvolnění zcela nebo zčásti z vyučování některého
předmětu nebo z provádění určitých činností,
• umožňuje ze závažných důvodů, zejména zdravotních, upravit a formulovat očekávané výstupy, aby byly
reálné a splnitelné, a výstupům přizpůsobit i výběr učiva,
• zohlední přiznaná podpůrná opatření při hodnocení výsledků vzdělávání,
• spolupracuje s rodiči (zákonnými zástupci žáka), školskými poradenskými zařízeními a odbornými
pracovníky školního poradenského pracoviště,
• podporuje nadání a talent žáků vytvářením vhodných studijních podmínek,
• podporuje další vzdělávání pedagogických pracovníků se zaměřením na práci se žáky se zdravotním
postižením a zdravotním znevýhodněním.
Tvorba plánu pedagogické podpory (PLPP)
Speciální vzdělávací potřeby (SPV) žáka zjistí škola tak, že jsou uvedeny v příloze přihlášky ke studiu nebo je
oznámí zákonný zástupce žáka nebo žák na začátku nebo v průběhu studia nebo budou zjištěny pedagogickými
pracovníky na začátku nebo v průběhu studia. Pedagogičtí pracovníci při identifikaci projevů obtíží a nadání
mohou využít orientační tabulku projevů obtíží a nadání.
Kdo zjistí obtíže nebo nadání žáka (ředitelka školy, třídní učitel, pedagogičtí pracovníci, vyučující žáka),
informuje poradenského pracovníka školy (na prvním místě výchovného poradce), který podnikne další kroky
(s vědomím ředitelky školy), počínaje jednáním se žákem a/nebo se zákonným zástupcem žáka a popisem jeho
obtíží nebo nadání a speciálních vzdělávacích potřeb (součást budoucího PLPP).
Vznikly-li obtíže pouze v jednom předmětu, může stačit režim tzv. přímé podpory, aniž by se vytvářel PLPP.
Jinak pedagogičtí pracovníci navrhnou jednotlivé úpravy ve vzdělávání. Poradenský pracovník školy (výchovný
poradce) v součinnosti s třídním učitelem tyto návrhy sloučí a stanoví cíle PLPP. Pak zformuluje obsah
podpůrných opatření (prvního stupně) s využitím § 10 a přílohy 1 části A vyhlášky č. 27/2016 Sb. Tato opatření
zpracuje do PLPP (dle kategorií) a PLPP zkompletuje (vzor je v příloze 3 vyhlášky). Poradenský pracovník školy
s PLPP seznámí třídního učitele, učitele předmětů, žáka, zákonného zástupce žáka a ředitelku školy, což bude
stvrzeno podpisy. Poradenské pracovník zajistí předání PLPP pracovníkovi, který vede školní matriku, a to také
při změně PLPP.
Realizace plánu pedagogické podpory
Při realizaci PLPP postupují pedagogičtí pracovníci podle PLPP. Poradenští pracovníci školy spolupracují
s pedagogickými pracovníky, třídním učitelem, žákem a zákonnými zástupci: poskytují metodickou
a konzultační poradu.
Probíhají pravidelné konzultace pedagogických pracovníků a průběžná vyhodnocování zvolených postupů. Na
jejich základě může dojít k aktualizaci plánu pedagogické podpory (viz dále)
Ředitelka školy může v jednodušších případech rozhodnout, že koordinací PLPP pověří třídního učitele. Jde-li
o podpůrná opatření pouze v jednom předmětu (obvykle z důvodu nadání), je možné pověřit jednáním se
zákonnými zástupci přímo tohoto
Učitele. Školní metodik prevence je přizván ke spolupráci vždy, když jde o žáka s rizikovým chováním nebo
když takové chování hrozí.
Poradenští pracovníci školy pravidelně komunikují se školským poradenským zařízením (ŠPZ). Cílem
komunikace je ověřit u ŠPZ vhodnost přijatých podpůrných opatření a případně informovat o vývoji SVP žáka.
O každé konzultaci se pořídí záznam, který se přiloží k PLPP.
Vyhodnocení plánu pedagogické podpory
Nejpozději po třech měsících (termín je součástí PLPP) dochází k vyhodnocení, zda poskytování podpůrných
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opatření (PO) vede ke stanoveným cílům. Vyjadřují se učitelé předmětů a třídní učitel případně i žák zákonný
zástupce žáka. Poradenský pracovník školy z podkladů posuzuje, zda jsou přiznaná podpůrná opatření
dostatečná. Svůj závěr zapisuje do PLPP a předkládá ředitelce školy, který rozhodne o dalším postupu.
Mohou nastat čtyři možnosti:
1. PO prvního stupně jsou nedostatečná: Škola doporučí zletilému žákovi nebo zákonnému zástupci žáka
využití poradenské pomoci ŠPZ. Do doby, než obdrží doporučení od ŠPZ, pokračuje v poskytování PO prvního
stupně.
2. PLPP je třeba aktualizovat úpravou přiznaných opatření v rámci prvního stupně: Školní poradenský
pracovník přepracuje PLPP podle závěrů hodnocení třídního učitele, učitele předmětů. Žáka, zákonného zástupce
žáka a ředitelku školy, což je stvrzeno podpisy.
3. Přiznání PO jsou správná, dostatečná a nadále potřebná: Školní poradenský pracovník stanoví termín
dalšího vyhodnocení.
4. Zanikly speciální vzdělávací potřeby žáka: Škola ukončí poskytování podpůrných opatření.
Tvorba individuálního vzdělávacího plánu (VIP)
Individuální vzdělávací program se zpracovává, vyžadují-li to speciální vzdělávací potřeby žáka, na základě
doporučení ŠPZ a žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka. Doporučení od ŠPZ může žák mít při
zahájení studia nebo je získat v průběhu studia, když se ukáže, že PO prvního stupně jsou nedostatečná, a škola
doporučí zletilému žákovi nebo zákonnému zástupci žáka využití poradenské pomoci ŠPZ, nebo když žák či
zákonný zástupce žáka vyhledá pomoc ŠPZ.
Doporučení vzniká za spolupráce ŠPZ a školy (ŠPZ mimo jiné od školy dostane PLPP, ředitelka školy určí
pedagogického pracovníka, který bude odpovídat za spolupráci se ŠPZ). ŠPZ se školou podpůrná opatření
konzultuje a případně je upraví. Doporučení ŠPZ se prostřednictvím ředitelky školy dostává k určenému
poradenskému pracovníkovi (standardně výchovnému poradci), který má za úkol zpracovat IVP.
Poradenský pracovník školy (jsou-li v doporučení PO vyššího stupně) podniká nezbytné kroky (s vědomím
ředitelky školy) počínaje jednáním ŠPZ, s třídním učitelem, s učiteli předmětu a se žákem nebo se zákonným
zástupcem žáka. Výsledkem jednání je konkretizace podpůrných opatření doporučených ŠZP, stanovení priorit
vzdělávání a dalšího rozvoje žáka a určení předmětů, kde bude probíhat výuka podle IVP. Poradenský pracovník
školy přitom používá § 3, § 4 a přílohu 1 část A vyhlášky č. 27/2016 Sb. (v příloze 2 je vzor IVP). IVP se ve
spolupráci se ŠPZ vytváří do 1 měsíce. Poradenský pracovník školy s IVP seznámí třídního učitele, učitele
předmětů, žáka, zákonného zástupce žáka a ředitelku školy, což je stvrzeno podpisy. Zletilý žák nebo zákonný
zástupce žáka musí navíc podepsat tzv. informovaný souhlas dle § 4 a § 16 vyhlášky. – Poradenský pracovník
zajistí předání IVP pracovníkovi, který vede školní matriku, a to také při změně v IVP.
Realizace individuálního vzdělávacího plánu
Při realizaci IVP pedagogičtí pracovníci postupují podle IVP. Poradenští pracovníci školy spolupracují
s pedagogickými pracovníky, třídní učitelem, žákem a zákonnými zástupci: poskytují metodickou a konzultační
podporu.
Probíhají pravidelné konzultace pedagogických pracovníků a průběžná vyhodnocování zvolených postupů. Na
jejich základě může dojít k aktualizaci individuálního vzdělávacího plánu (viz dále).
Ředitelka školy může v jednodušších případech rozhodnout, že koordinací IVP pověří třídního učitele. Jde-li
o podpůrná opatření pouze v jednom předmětu (obvykle z důvodu mimořádného nadání), je možné pověřit
jednáním se zákonnými zástupci přímo tohoto učitele. Školní metodik prevence je přizván ke spolupráci vždy,
když jde o žáka s rizikovým chováním nebo když takové chování hrozí.
Poradenští pracovníci školy pravidelně komunikují se ŠPZ. Cílem komunikace je informovat o vývoji SVP žáka
a získat rady.
O každé konzultaci se pořizuje záznam, který se přikládá k IVP.
Vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu
V termínu stanoveném ŠPZ (nejméně jednou ročně) dochází k vyhodnocení IVP ze strany ŠPZ. Škola i mezitím
provádí dílčí vyhodnocení. Vyjadřují se učitelé předmětů a třídní učitel a případně i žák a zákonný zástupce žáka.
Závěry vyhodnocení ze strany ŠPZ mohou vést ke změnám v IVP na základě nového doporučení ŠPZ. Také dílčí
vyhodnocení školou může vést ke změně IVP, ale pouze v mezích daných doporučením ŠPZ. Školní poradenský
pracovník v těchto případech přepracuje IVP, přitom spolupracuje se ŠPZ. S aktualizovaným IVP seznámí
třídního učitele, učitele předmětů, žáka, zákonného zástupce žáka a ředitelku školy, což je stvrzeno podpisy. Opět
je nutné, aby zletilý žák nebo zákonný zástupce žáka podepsal informovaný souhlas s poskytováním podpůrných
opatření.
Podpůrná opatření a úpravy vzdělávacího procesu nadaných a mimořádně nadaných žáků
• u nadaných žáků jsou v PLPP uplatňována podpůrná opatření 1. stupně a u mimořádně nadaných žáků na
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doporučení ŠPZ (obvykle podle IVP) podpůrná opatření druhého až čtvrtého stupně, kterými může být
vzdělávání skupiny mimořádně nadaných žáků v jednom či více vyučovacích předmětech;
• účast žáka na výuce jednoho nebo více vyučovacích předmětů ve vyšších ročnících školy nebo v jiné škole;
• občasné (dočasné) vytváření skupin pro vybrané předměty s otevřenou možností volby na straně žáka;
• obohacování vzdělávacího obsahu;
• zadávání specifických úkolů, projektů;
• příprava a účast na soutěžích včetně celostátních a mezinárodních kol;
• nabídka volitelných vyučovacích předmětů, nepovinných předmětů a zájmových aktivit;
• práce s alternativními učebnicemi, speciálními pomůckami, výukovým softwarem.
Zodpovědné osoby a jejich role v systému péče o žáky se SVP
Pro systém péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a o nadané žáky je vedle ředitelky školy důležitá
role poradenských pracovníků školy. Standardně jde o výchovného poradce a školního metodika praxe.
Výchovný poradce mj.
• vyhledává žáky, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost, a připravuje návrhy na další péči
o tyto žáky,
• spolupracuje na přípravě, kontrole a evidenci plánu pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrného
opatření v 1. stupni,
• zprostředkovává diagnostiku speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání ve školských
poradenských zařízeních,
• spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření,
• připravuje podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, koordinuje poskytování
poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinuje vzdělávací
opatření,
• pomáhá (i metodicky) pedagogickým pracovníkům s přípravou a vyhodnocováním individuálních
vzdělávacích plánů a s naplňováním podpůrných opatření,
• metodicky pomáhá s pedagogickou diagnostikou a intervencí, integrací, prací s nadanými žáky apod.,
• předává odborné informace z oblasti péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
• shromažďuje informace o žácích v poradenské péči poradenských zařízení.
Školní metodik prevence mj.
• pracuje se žáky s obtížemi v adaptaci, se sociálně-vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy,
které negativně ovlivňují jejich vzdělávání,
• koordinuje přípravu a realizaci integraci žáků-cizinců,
• spolupracuje s třídními učiteli při zachycování signálů možností rozvoje rizikového chování žáků,
• připravuje integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinuje poskytování
poradenských a preventivních služeb těmto žákům.

ORGANIZACE VÝUKY
Výuka je realizována z velké části v rámci systému vyučovacích hodin. Vyučovací předměty, které je třeba
soustavně procvičovat a upevňovat, jsou vyučovány v rozdělených třídách s nejvíce 17 žáky ve skupině. Výuka
je umístěna zpravidla do odborných učeben.
Kromě toho jsou do vyučování začleněny další organizační formy. V rámci tělesné výchovy a výchovy ke zdraví
jsou to především lyžařský výcvikový kurz, sportovně turistický kurz a v každém školním roce sportovní dny.
V oblasti estetické výchovy je každým rokem organizována vánoční besídka, na které si žáci připravují vlastní
vystoupení. Dále se účastní filmových a kulturních představení.
Pro zvýšení motivace žáků jsou pravidelně organizovány konverzační soutěže v cizích jazycích, recitační soutěž,
soutěž v psaní na klávesnici, olympiáda v českém jazyce, matematická olympiáda, mezinárodní matematická
soutěž Klokan a sportovní soutěže.
V rámci odborného vzdělávání žáci zpracovávají ročníkové práce na vybrané téma, které obhajují před třídou.
Výuka je v průběhu studia doplněna systémem exkurzí, výletů a dalších aktivit, které doplňují běžnou výuku
o praktické činnosti, zprostředkovávají poznávání reality a odborné i umělecké zážitky žáků, což vede k lepšímu
naplnění vzdělávacích cílů.
Pro usnadnění přechodu žáků ze základních škol a pro co nejrychlejší vytvoření fungujícího školního kolektivu
jsou pro žáky prvních ročníků organizovány adaptační programy.
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HODNOCENÍ ŽÁKŮ
Hodnocení a klasifikace vychází ze základních právních norem: zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších
předpisů a vyhlášky o středním vzdělávání č. 13/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. K hodnocení výsledků
vzdělávání se využívá tradiční pětistupňové škály, kritéria hodnocení jsou dána klíčovými kompetencemi
a školním řádem.
Učitelé přistupují k průběžnému hodnocení vzdělávacích činností žáků s vědomím motivační funkce hodnocení.
Jako přirozenou součást hodnocení rozvíjejí sebehodnocení a vzájemné hodnocení žáků. V hodnocení výsledků
vzdělávání berou na zřetel úroveň dosažení cílů středního vzdělávání tak, jak jsou vedeny ve školském zákoně
a v dalších souvisejících normách. Hodnocení je veřejné a učitel známku vždy zdůvodní, žáci mají právo se ke
známce vyjádřit.

PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ
Žáci jsou přijímáni ke studiu na základě výsledků přijímacích zkoušek a podle prospěchu ze základní školy.
Podmínkou je absolvování základního vzdělání. Zdravotní způsobilost uchazeče není požadována.

ZPŮSOB UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Obor Informační technologie je ukončen maturitní zkouškou podle Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a ve znění dalších
prováděcích předpisů a legislativních změn a podle vyhlášky č. 177/2009 ve znění pozdějších předpisů. Žák získá
střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná společnou a profilovou část.
Společná část maturitní zkoušky se skládá ze 3 povinných zkoušek a to: zkoušky z českého jazyka, zkoušky
z cizího jazyka (AJ, NJ) a z matematiky. Zkouška z českého a cizího jazyka se skládá z písemné a ústní
části. Zkouška z matematiky se koná pouze písemně. V této společné části si žák může zvolit maximálně 2 další
nepovinné zkoušky.
Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 3 povinných zkoušek, jejichž nabídku určuje ředitel školy:
praktická maturitní zkouška z odborných předmětů (písemná forma), ekonomika (ústní forma) a operační
systémy (ústní forma). Dále žák může volit maximálně 2 nepovinné zkoušky z nabídky stanovené ředitelem
školy: německý jazyk, anglický jazyk, matematika.
Žák úspěšně vykoná maturitní zkoušku, pokud úspěšně splní povinné zkoušky společné a profilové části.
Neúspěšné složení nepovinných zkoušek neovlivní výsledek maturitní zkoušky.

4.1 Popis materiálního a personálního zajištění výuky
MATERIÁLNÍ PODMÍNKY
Materiální podmínky realizace ŠVP jsou dány budovou školy a jejím vybavením. Pro výuku je možno použít 10
kmenových tříd, 1 učebnu pro výuku jazyků, 4 učebny pro výuku informačních a komunikačních technologií
a zpracování textů na počítači (každá s kapacitou 16 - 17 počítačových stanic), informační centrum pro zvláštní
akce s kapacitou 60 míst s možností počítačové projekce a knihovnu s kapacitou 16 míst.
Nedostatečné je vybavení pro výuku tělesné výchovy, protože škola nemá zatím vlastní tělocvičnu a veškerá
sportovní zařízení si musí pronajímat.
Kapacita školy je tedy pro realizaci ŠVP dostačující, vybavení je průběžně modernizováno, slabým místem je
materiální vybavení pro výuku tělesné výchovy.

PERSONÁLNÍ PODMÍNKY
Výuku zajišťuje kvalifikovaný pedagogický sbor s téměř 100% aprobovaností. Jen minimální počet hodin
během školního roku je vyučován neaprobovaně. Maturitní předměty jsou vždy vyučovány aprobovaným
učitelem a to vždy po celé čtyři roky. V průběhu každého školního roku absolvují pedagogičtí pracovníci
v systému DVPP řadu vzdělávacích akcí v nichž zdokonalují a inovují své metodické a odborné kompetence.
Každoročně je sestavován plán personálního rozvoje v souladu se zákonem číslo 563/2004 Sb. o pedagogických
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4.1 Popis materiálního a personálního zajištění výuky

pracovnících tak, aby průběžně docházelo k obnovení udržení, prohloubení kvalifikace pedagogických
pracovníků. Využíváme nabídek KCVJŠ a NIDV Plzeň.
ORGANIZAČNÍ PODMÍNKY
Výuka je realizována z velké části v rámci systému vyučovacích hodin. Řada vyučovacích předmětů, které
obsahují větší míru konkrétních praktických poznatků a je proto je třeba je soustavně procvičovat, je vyučována
v rozdělených třídách s nejvíce 17 žáky ve skupině. Výuka jednotlivých skupin je podle potřeby a možností
umístěna do odborných učeben vybavených potřebnou technikou.
Do vyučování jsou dále začleněny i další organizační formy. V rámci tělesné výchovy a výchovy ke zdraví jsou
to lyžařský výcvikový kurz, sportovně turistický kurz, sportovní dny a různé sportovní soutěže. Oblast estetické
výchovy zahrnuje pravidelné vánoční besídky s programem tvořeným žáky, návštěvy filmových představení,
divadelních představení a koncertů. Odborné vzdělávání je prohlubováno odbornou praxí, exkurzemi
v podnicích, bankách a na veletrzích a zpracováním ročníkových prací.
Pro zvýšení motivace k učení jsou pravidelně organizovány olympiády v některých předmětech, konverzační
soutěže, recitační soutěže a soutěž v psaní na klávesnici.
Výuka je v průběhu studia doplněna systémem exkurzí, výletů a dalších aktivit, které jsou zaměřeny na
poznávání významných míst ČR a zajímavostí okolí.
Pro usnadnění přechodu žáků ze základních škol a pro co nejrychlejší vytvoření školního kolektivu jsou pro žáky
prvních ročníků organizovány adaptační zážitkové kurzy na začátku prvního ročníku. Jsou připravovány ve
spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou a zúčastňují se jich vždy také třídní učitelé.

PODMÍNKY BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI VZDĚLÁVÁNÍ
Škola při vzdělávání žáků a s ním přímo souvisejících činnostech přihlíží k základním fyziologickým potřebám
žáků a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů. Dále
zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků přijetím opatření k prevenci rizik. Ředitel školy vydává školní řád,
který upravuje podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků. S tímto řádem seznámí zaměstnance
a žáky školy. Zvláštní pozornost je věnována zajištění bezpečnosti při výuce tělesné výchovy, při lyžařském
výcviku, sportovně turistickém kurzu, při odborné praxi a při zahraničních výjezdech.
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VOŠ, OA a SZŠ Domažlice, Erbenova 184, 344 01 Domažlice

Název ŠVP

Informační technologie - platné od 1.9.2018

Platnost

1.9.2018

Délka studia v letech:

4.0

Kód a název oboru

RVP 18-20-M/01 Informační technologie

Forma vzdělávání

denní forma vzdělávání

viz. příloha č.1

Učební plán ročníkový
Povinné předměty

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Český jazyk

3

3

3

3

12

Německý jazyk

3

3

3

2

11

Volitelný jazyk - vyšší

3

3

3

2

11

Volitelná konverzace AJ/NJ

-

-

-

2

2

Dějepis

2

-

-

-

2

Hospodářský zeměpis

-

-

2

-

2

Občanská nauka 1

-

-

1

1

2

Fyzika

3

-

-

-

3

Chemie

2

-

-

-

2

Biologie a ekologie

1

-

-

-

1

Matematika

3

4

3

4

14

Občanská nauka 2

-

1

-

-

1

Grafika na PC

2

2

-

-

4

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Zpracování dokumentů

2

2

-

-

4

Základy účetnictví

2

3

-

-

5

Ekonomika

2

3

2

2

9

Fiktivní firma

-

-

2

2

4

Hardware

-

2

3

-

5

Operační systémy

-

2

2

2

6

Aplikace na PC

2

2

2

2

8

Počítačové sítě

-

-

2

2

4

Programování

-

-

2

2

4

Webové technologie

2

2

-

-

4

Volitelný předmět ÚCE/GM/WD

-

-

2

2

4

Celkem základní dotace

32

25

20

15

92

Celkem disponibilní dotace

2

9

14

15

40

Celkem v ročníku

34

34

34

30

132
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Volitelné předměty
1. ročník
Volitelný jazyk - vyšší
Anglický jazyk

3

2. ročník
Volitelný jazyk - vyšší
Anglický jazyk

3

3. ročník
Volitelný předmět ÚCE/GM/WD
Účetnictví

2

Grafika a multimédia

2

WebDesign

2

Volitelný jazyk - vyšší
Anglický jazyk

3

4. ročník
Volitelný předmět ÚCE/GM/WD
Účetnictví

2

Grafika a multimédia

2

WebDesign

2

Volitelná konverzace AJ/NJ
Konverzace v anglickém jazyce

2

Konverzace v německém jazyce

2

Volitelný jazyk - vyšší
Anglický jazyk

2
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Přehled využití týdnů
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

33

33

33

30

Výuka dle rozpisu učiva

1

Lyžařský výchovně výcvikový kurs

1

Sprotovně turistický kurs

3

Maturita
Exkurze
Školní výlet
Enviromentální výchova
Zahraniční výjezd

1

2

2

6

6

4

5

40

40

40

40

Praxe
Časová rezerva
null

Celkem:

• Lyžařský výchovně výcvikový kurs
Kurz je součástí osnov tělesné výchovy a současně s cíli vzdělávacími a výcvikovými plní funkci sociální
a zdravotní, cílem je poskytnout žákům základní lyžařský výcvik určený osnovami tělesné výchovy.
Seznamuje žáky s pohybem v přírodě, učí je správnému vztahu k přírodnímu prostředí, přispívá
k otužování, formuje charakterové vlastnosti. LVK se podle možností může konat v horských oblastech
ČR, v místě školy s denním dojížděním, podle zájmu žáků příp. i v zahraničních destinacích.
LVK se koná v rozsahu max. 5 dnů (cca 30 hod.). Kurzu se zúčastňují zpravidla žáci prvního ročníku,
pokud se ve školním roce kurz z důvodu nepříznivých sněhových podmínek nekoná, mohou se žáci kurzu
zúčastnit ve druhém ročníku.
V jednotlivých případech (např. větší vzdálenost pro místo konání výcviku) může ředitel školy prodloužit
celkové trvání kurzu o dobu nezbytnou k cestě na hory a zpět.
Program LVK schvaluje ředitel školy, plán lyžařských kurzů je součástí ročního plánu školy. Pro žáky,
kteří se LVK nezúčastní, připraví škola náhradní výuku nebo program. Jesliže se LVK nezúčastní 30 %
žáků, může ředitel školy kurz zrušit.
Objekt, v němž se kurz pořádá, musí odpovídat obecně závazným právním předpisům a směrnicím.

• Sprotovně turistický kurs
Kurz je součástí osnov tělesné výchovy a současně s cíli vzdělávacími a výcvikovými plní funkci sociální
a zdravotní. STK je organizován současně v okolí školy a v zahraničí, žáci mají možnost volby podle
finančních prostředků. Kurz může být zaměřen na pěší turistiku, plavání, sportovní hry, cykloturistiku,
vodní turistiku, horskou turistiku a případné další aktivity. Seznamuje žáky s pohybem v přírodě
a poznáváním přírodních krás. V případě, že je organizován v zahraničí, jsou zároveň rozvíjeny jazykové
schopnosti žáků. Kurz má vedle organizačního a materiálního zabezpečení i složku výchovnou
a vzdělávací, kterou zpracovává vedoucí kurzu a schvaluje ji ředitel školy. STK musí mít zpracovaný
vlastní učební plán. Pokud se kurz koná v zahraničí, jeho délka je 7denní prodloužená o dobu nezbytně
nutnou k cestě. Koná-li se kurz v ČR v nejbližším okolí školy, délka je 5 dnů. Žáci, kteří se neúčastní STK,
musí doložit zdravotní potvrzení od lékaře o důvodu neúčasti. Obsah, rozsah a program kurzu schvaluje
ředitel školy na základě návrhu vedoucího kurzu.

• Maturita
Maturitní zkouškou ukončují žáci čtyřleté studium oboru. Maturitní zkouška se skládá ze společné části
a z profilové části. Společná část (písemné zkoušky) proběhne po ukončení profilových zkoušek na
konci 4. ročníku. Profilová část a ústní zkoušky společné části proběhnou do konce května. Na přípravu
k těmto zkouškám je pro absolventy 4. ročníku vyčleněn 1 přípravný týden.

• Exkurze
Exkurze jsou součástí vzdělávání, jejich obsah a rozsah je součástí tématických plánů jednotlivých
předmětů (zeměpisná exkurze, exkurze v podnicích a na veletrzích v rámci odborných předmětů, jazykové
exkurze, exkurze v rámci volby vysoké školy pro další studium apod.). Plní funkci výchovnou a výukovou,
organizují se během školního roku podle možností a podle zařazení do tématického plánu. Program
exkurzí schvaluje ředitel školy na návrh předmětové komise. Plán exkurzí je součástí ročního plánu
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školy. Exkurze mohou být půldenní nebo jednodenní. Exkurze jsou nedílnou součástí výchovně
vzdělávacího procesu, proto neúčast žáků na těchto akcích musí být řádně omluvena.

• Školní výlet
Školní výlet je součástí vzdělávání, jeho obsah a rozsah stanovuje třídní učitel. Plní funkci výchovnou,
výukovou a ozdravnou. Organizuje se v objektech vzdálených škole, zpravidla je spojen s výjezdem žáků
na 1-3 dny. Výlet se organizuje 1x ročně, program schvaluje ředitel školy na návrh třídního učitele. Plán
výletu je součástí ročního plánu školy. Pro žáky, kteří se výletu nezúčastní, připraví škola náhradní
výuku nebo program. Jesliže se výletu nezúčastní 20 % žáků, třídní učitel se souhlasem ředitele výlet
zruší.

• Enviromentální výchova
Jedním z nástrojů enviromentálního vzdělávání a výchovy, které klade důraz na poznávání vztahu
člověka a životního prostředí, jsou výpomoc při pěstování chmele a při sklizni brambor. Důraz je kladen
na přímý kontakt s přírodou a přírodními materiály. Tato brigáda je organizována v jarních
a podzimních měsících podle potřeby zemědělských podniků. Rozsah chmelové brigády stanovuje řediel
zpravidla na jeden týden, ale délka se může měnit podle klimatických podmínek. Účast není pro všechny
žáky povinná. Pro žáky, kteří se brigády nezúčastní, je zajištěna běžná výuka. Délka výpomoci při sběru
brambor bude stanovena podle potřeb, nejdéle v rozsahu 3 dnů.

• Zahraniční výjezd
Zahraniční výjezd je součástí vyučování, jeho rozsah a obsah se řídí školním vzdělávacím programem
(seznámení žáků s odlišným společensko kulturním prostředím, procvičení cizího jazyka, orientace
v neznámých situacích, rozšíření zeměpisných znalostí). Plní funkci výchovnou a výukovou.Jednou
z forem zahraničního výjezdu může být i studijní pobyt, při kterém budou žáci ubytováni přímo
v rodinách.
Výjezd se organizuje podle zájmu žáků a v souladu se ŠVP. Program schvaluje ředitel školy, plán výjezdu
je součástí ročního plánu školy. Pro žáky, kteří se zahraničního výjezdu nezúčastní, připraví škola
náhradní výuku nebo program. Zahraniční výjezdy se organizují tak, aby nedocházelo k zásadnímu
narušení výchovně vzdělávacího procesu.

• Praxe
Praxe využívá znalostí a dovedností žáků získaných v odborných předmětech a propojuje je s reálným
prostředím. Praxe probíhá jednak formou učební praxe a jednak formou odborné praxe, která se
uskutečňuje přímo na reálných pracovištích. Výsledkem učební praxe je zpráva z praxe, která je
hodnocena nejen po obsahové, ale i po grafické stránce. U odborné praxe je součástí hodnocení také
zpráva z praxe a navíc ještě hodnocení z konkrétního pracoviště. Odborná praxe je soustředěna do 3.
a 4. ročníku.
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6 Přehled rozpracování RVP do ŠVP
Název školy

VOŠ, OA a SZŠ Domažlice

Adresa

Erbenova 184, 344 01 Domažlice

Název ŠVP

Informační technologie - platné od 1.9.2018

Platnost

1.9.2018

Kód a název oboru

RVP 18-20-M/01 Informační technologie

Dosažené vzdělání

Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka studia v letech:

4

RVP
Jazykové vzdělávání a komunikace

15

480

Vzdělávání a komunikace v českém jazyce

5

160

Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce

10

320

ŠVP

z toho
disponibilní

36

1161

19

600

Český jazyk

12

387

5

156

Německý jazyk

11

357

6

192

Volitelný jazyk - vyšší

11

357

6

192

Volitelná konverzace AJ/NJ

2

60

2

60

6

195

Dějepis

2

66

Hospodářský zeměpis

2

66

Občanská nauka 1

2

63

6

198

Fyzika

3

99

Chemické vzdělávání

Chemie

2

66

Biologické a ekologické vzdělávání

Biologie a ekologie

1

33

14

450

14

450

5

165

Občanská nauka 2

1

33

Grafika na PC

4

132

8

258

8

258

4

132

2

66

4

132

2

66

14

456

11

357

Základy účetnictví

5

165

5

165

Ekonomika

9

291

6

192

31

999

Společenskovědní vzdělávání

5

160

Společenskovědní vzdělávání

Přírodovědné vzdělávání

6

192

Fyzikální vzdělávání

3

96

Matematické vzdělávání

12

384

Matematické vzdělávání

Matematika

Estetické vzdělávání

5

160

Estetické vzdělávání

Vzdělávání pro zdraví

8

256

Vzdělávání pro zdraví

Tělesná výchova

Vzdělávání v informačních a komunikačních
technologiích

4

128

Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích
Ekonomické vzdělávání

Zpracování dokumentů
3

96

Ekonomické vzdělávání

Odborné vzdělávání

31

992

Hardware

5

160

Hardware

5

165

Základní programové vybavení

6

192

Operační systémy

6

192

Aplikační programové vybavení

8

256

Aplikace na PC

8

258

Počítačové sítě

4

128

Počítačové sítě

4

126

Programování a vývoj aplikací

8

256

Programování

4

126

Webové technologie

4

132
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Celkem disponibilní dotace

39

1248

Celkem základní dotace

89

2848

Celkem
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7 Učební osnovy
7.1 Jazykové vzdělávání a komunikace
7.1.1 Český jazyk
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

3

3

1+2

0+3

Jana Lásková

Květuše Žižková

Marcela Hanušová

Jana Lásková

Charakteristika předmětu
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie
Forma vzdělání: denní
Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 387
Platnost: od 1. 9. 2018 počínaje 1. ročníkem
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecné cíle
Obecným cílem předmětu je:
- vychovat žáky ke kultivovanému jazykovému projevu a přispět k rozvoji jeho komunikačních
schopností a dovedností
- poskytnout žákům efektivní metody ke zvládnutí studia
- prostřednictvím rozboru a interpretace vybraných textů z různých funkčních stylů naučit žáky
porozumět čtenému textu
- pěstovat u co největšího počtu žáků schopnost vyhledávat informace a pracovat s nimi
- naučit žáky základům hygieny duševní práce
- poskytnout žákům základy literárního vzdělání v oblasti vývoje literatury a uměleckých
směrů jednotlivých kulturních epoch
- prostřednictvím rozboru a interpretace vybraných literárních děl se podílet na hodnotové
orientaci žáků, utváření jejich morálního profilu a estetického cítění
- rozvíjet schopnost utvořit vlastní úsudek, diskutovat o něm, umět myslet kriticky
- pěstovat u co největší části žáků potřebu číst
- pomocí znalosti základních literárněvědných poznatků vést žáky k pochopení struktury,
významu a funkce literárního díla
- poskytnout žákům základy jazykovědného vzdělání
- prohlubovat v žácích kladný vztah k mateřskému jazyku
- vést žáky k funkční a mediální gramotnosti
Charakteristika učiva
- základní poznatky z literární teorie
- vývoj české i světové literatury v kulturních i historických souvislostech
- gramatika
- stylistika
- základy rétoriky a komunikačních dovedností
- základy informační výchovy
- obecné výklady o jazyce
- vývoj českého jazyka a jeho postavení v systému jazyků
- práce s textem – analýza, reprodukce, interpretace
- vybrané poznatky z obecné psychologie, psychologie osobnosti a psychologie práce
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Při výuce budou využívány následující metody a formy práce:
- výklad učitele a řízený dialog
- samostatná práce individuální i skupinová
- samostatná domácí práce (příprava referátů, mluvních cvičení apod.)
- společná četba literárních textů
- rozbor a interpretace literárních textů
- memorování uměleckých textů
- esteticky tvořivé aktivity (samostatné literární pokusy)
- projektové vyučování
- multimediální metody (podle možností využití počítače, videa, DVD, dataprojektoru,
interaktivní tabule)
- exkurze (knihovna, výstavy)
- společná návštěva vybraných filmových a divadelních představení
- gramatická a stylistická cvičení
- diktáty a doplňovací cvičení
- řečnická cvičení
- slohové práce
Hodnocení výsledků žáků
V předmětu český jazyk a literatura se hodnotí obsahová správnost a použití gramatických a
stylistických prostředků, a to v projevu ústním i písemném. V projevu písemném je hodnocena i
pravopisná správnost. Hodnocení žáků se bude provádět na základě kombinace ústního zkoušení a
různých forem písemného testování. Nejčastěji používanými formami zkoušení znalostí, ze kterých
vyjdou podklady pro klasifikaci, budou:
- individuální i frontální ústní zkoušení
- písemné testy nestandardizované i standardizované
- slohové práce
- přednes referátů
- prezentace individuálních i skupinových prací
Hodnocení žáka učitelem bude doplňováno sebehodnocením zkoušeného žáka i hodnocením ze
strany jeho spolužáků. Konečnou klasifikaci určí učitel.
Kritéria hodnocení jsou dána klíčovými kompetencemi a vnitřním řádem školy.
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí
Komunikativní kompetence
Žák by měl umět:
- rozebrat a interpretovat text
- aktivně se účastnit diskuzí
- formulovat a obhajovat své názory a postoje
- formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle
- písemně zaznamenávat podstatné myšlenky ústního i písemného projevu jiných lidí
- vyjadřovat se v souladu se zásadami kulturního projevu
Personální kompetence
Žák by měl být schopen:
- efektivně se učit a pracovat
- vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok
- přijímat hodnocení svých výsledků a adekvátně na ně reagovat
- přijímat rady i kritiku
Sociální kompetence
Žák bude veden k tomu, aby:
- přijímal a odpovědně plnil svěřené úkoly
- nepodléhal předsudkům a stereotypům v přístupu k jiným lidem
Průřezová témata
Občan v demokratické společnosti:
- rozvoj funkční gramotnosti
- úcta k materiálním i duchovním hodnotám
- rozvoj schopnosti vyhledávat informace a pracovat s nimi
- dovednost jednat s lidmi
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- orientace v masových médiích
- rozvoj komunikativních a personálních kompetencí
- práce s informacemi
Informační a komunikační technologie:
- práce s internetem, vyhledávání potřebných informací
Člověk a životní prostředí
- efektivní práce s informacemi a jejich kritické hodnocení
Člověk a svět práce
- vyhledávání a posuzování informací o profesních záležitostech
- verbální a neverbální komunikace při důležitých jednáních
- komunikace s potencionálními zaměstnavateli
- rozvoj schopnosti vyhledávat informace a pracovat s nimi
- spoluutváření obrazu firmy na veřejnosti
Mezipředmětové vztahy:
- dějepis
- hospodářský zeměpis
- občanská nauka
- zpracování dokumentů
- úvod do výpočetní techniky
- cizí jazyky

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení
• mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
• ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky
• uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně
vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný
• s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.),
pořizovat si poznámky
• využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí
• sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků
svého učení ze strany jiných lidí
• znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání
• Kompetence k řešení problémů
• porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení
problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a
ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky
• volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro
splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve
• spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
• Komunikativní kompetence
• vyjadřovat se přiměřeně k 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
• účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje
• zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na běžná i
odborná témata
• dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii
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•

7.1.1 Český jazyk

• zaznamenávat písemně 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 a sociální kompetence
• posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a
chování v různých situacích
• stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní
orientace a životních podmínek
• reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných
lidí, přijímat radu i kritiku
• ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí
• mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si
vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí
• pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností
• přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly
• podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě
zvažovat návrhy druhých
• přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním
konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým
Občanské kompetence a kulturní povědomí
• jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném
zájmu
• dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní
specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci
• jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k
uplatňování hodnot demokracie
• uvědomovat si – v rámci plurality a multikulturního soužití – vlastní kulturní, národní a
osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých
• zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě
• chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje
• uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost
při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních
• uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském a
světovém kontextu
• podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen
pozitivní vztah
Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
• mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání; uvědomovat si
význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním
podmínkám
• mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; cílevědomě a
zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze
• mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o
požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a umět je srovnávat se svými představami a
předpoklady
• umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech,
využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa práce, tak
vzdělávání
Matematické kompetence
• číst a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata
apod.)
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• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s
informacemi
• pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních
technologií
• pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením
• komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline
komunikace
• získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet
• pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných,
elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a
komunikačních technologií
• uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a
kriticky přistupovat k získaných informacím, být mediálně gramotní

1. ročník
Garant předmětu: Jana Lásková, 3 týdně, P

Práce s textem a získávání informací
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• používá klíčových slov při vyhledávání informačních pramenů

Informatická výchova, knihovny
- orientace v textu

• má přehled o knihovnách a jejich službách
• zaznamenává bibliografické údaje
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

ČSP

přesahy z učebních bloků:
Německý jazyk

Význam vdělání, profesní orientace
Osobnost - její rozvoj a komunikace

3. ročník
Co děláš pro svoje zdraví

literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

Postupy

ostatní

Formy práce
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7.1.1 Český jazyk

1. ročník

Komunikační a slohová výchova
Dotace učebního bloku: 28
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk, dialekty a stylově
příznakové jevy a ve vlastním projevu volí prostředky adekvátní
komunikační situaci
• řídí se zásadami správné výslovnosti

Slohotvorní činitelé subjektivní a objektivní
Vyjadřování - přímé a zprostředkované ,monolog, dialog, neformální
i formální
Projevy prostě sdělovací
Grafická a formální úprava písemných projevů
Vypravování a kontrolní slohová práce

• v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu
• pracuje s nejnovějšími normativními příručkami českého jazyka
• nahradí běžné cizí slovo českým ekvivalentem a naopak

Řečnické projevy
Referát a kontrolní práce

• má přehled o slohových postupech uměleckého stylu
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• ovládá vývoj českého pravopisu

Pojmenování a slovo, slovní zásoba, příručky

• orientuje se v soustavě jazyků
• vysvětlí zákonitosti vývoje češtiny
• rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk, dialekty a stylově
příznakové jevy a ve vlastním projevu volí prostředky adekvátní
komunikační situaci
• řídí se zásadami správné výslovnosti
• v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu
• pracuje s nejnovějšími normativními příručkami českého jazyka
• odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a chyby
• orientuje se ve výstavbě textu
• rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk, dialekty a stylově
příznakové jevy a ve vlastním projevu volí prostředky adekvátní
komunikační situaci
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

ODS
Osobnost, její rozvoj, komunikace
literatura

materiály, pomůcky
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7.1.1 Český jazyk

1. ročník
Metody

Postupy

Formy práce

Literatura a ostatní druhy umění
Dotace učebního bloku: 5
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• rozliší epiku a lyriku

Umění jako specifická výpověď o skutečnosti
Aktivní porovnávání různých druhů

• používá klíčových slov při vyhledávání informačních pramenů
• rozumí obsahu textu i jeho částí
• rozezná umělecký text od neuměleckého
• text interpretuje a debatuje o něm
• při rozboru textu uplatňuje znalosti z literární teorie
• zařadí umělecké dílo do uměleckého směru
• vystihne charakteristické znaky různých literárních textů a rozdíly
mezi nimi
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

Práce s literárním textem
Dotace učebního bloku: 20
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• rozliší epiku a lyriku

Základy literární vědy
Literární druhy a žánry
Četba a interpretace textu, metody interpretace

• rozumí obsahu textu i jeho částí
• vyjádří vlastní prožitky z recepce daných uměleckých děl
• pozná autora díla
• samostatně vyhledává informace v této oblasti
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

ODS
Vytvoření demokratického prostředí
literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce
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Učební osnovy

Verze: 2., Datum: 1. 6. 2018, Platnost: 1.9.2018
RVP 18-20-M/01 Informační technologie

7.1.1 Český jazyk

1. ročník

Vývoj světové a české literatury
Dotace učebního bloku: 30
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• rozliší epiku a lyriku
• rozumí obsahu textu i jeho částí
• dovede pracovat s jemu obsahově a formálně dostupnými texty

Základy kultury a vzdělanosti - starověk, Bible
- četba a interpretace textu
Středověk - evropská a česká literatura
- četba a interpretace textu
Doba husitská
- četba a interpretace textu
Renesance a humanismus
- četba a interpretace textu
Barokní literatura a kultura
- četba a interpretace textu
Národní obrození
-četba a interpretace literárního díla

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ODS

Dějepis

Dějepis

Společnost, morálka, odpovědnost,
tolerance, solidarita

1. ročník

1. ročník

Raný novověk

Středověk

Středověk
literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

2. ročník
Garant předmětu: Květuše Žižková, 3 týdně, P

Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností
Dotace učebního bloku: 20
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• v písemném i mluveném projevu využívá poznatků z tvarosloví
• nahradí běžné cizí slovo českým ekvivalentem a naopak
• odborně se vyjadřuje o jevech svého oboru v základních útvarech
odborného stylu, především popisného a výkladového
• posoudí kompozici textu, jeho slovní zásobu a skladbu
• v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu
• pracuje s nejnovějšími normativními příručkami českého jazyka
• orientuje se ve výstavbě textu
• odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a chyby

- cizí slova v českém jazyce
- slovotvorné vztahy mezi slovy
- stylové rozvrstvení a obohacování slovní zásoby
- tvoření slov - odvozováním, skládáním, tvoření zkratek
a zkratkových slov,
spojování slov v sousloví
- slovní zásoba vzhledem k příslušnému oboru vzdělávání,
terminologie
- tvarosloví - slovní druhy
- mluvnické kategorie jmen a sloves
- gramatické tvary a konstrukce a jejich sémantická funkce
- procvičování pravopisu
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7.1.1 Český jazyk

2. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Anglický jazyk

Německý jazyk

1. ročník

1. ročník

Základní poznatky o anglicky
mluvících zemích
Německý jazyk

Denní program
2. ročník
Naše město, náš dům

Lidé, jejich země, jejich jazyk
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

Metody

ostatní

Postupy

Formy práce

Komunikační a slohová výchova
Dotace učebního bloku: 20
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• vhodně používá jednotlivé slohové postupy a základní útvary
• vystihne charakteristické znaky různých druhů textu a rozdíly mezi
nimi
• přednese krátký projev
• odborně se vyjadřuje o jevech svého oboru v základních útvarech
odborného stylu, především popisného a výkladového
• rozpozná funkční styl, dominantní slohový postup a v typických
příkladech slohový útvar
• posoudí kompozici textu, jeho slovní zásobu a skladbu
• sestaví jednoduché zpravodajské a propagační útvary (zpráva,
reportáž, pozvánka, nabídka ...)
• sestaví základní projevy administrativního stylu
• vyjadřuje se věcně správně, jasně a srozumitelně

Slohový postup popisný:
- popis (prostý, odborný, subjektivní, statický a dynamický)
- popis osoby (charakteristika)
- jazykové prostředky charakteristiky, druhy charakteristiky,
charakteristické rysy osobnosti
- kontrolní slohová práce - popis, charakteristika, oprava slohové
práce
Funkční styl administrativní a jeho útvary:
- grafická a formální úprava jednotlivých písemných projevů
- písemnosti formulářového typu
- písemnosti se souvislým textem (např. žádost, plná moc, životopis)
Sloh zpravodajství a publicistiky, reklama, mediální komunikace:
- hlavní zpavodajské útvary (např. zpráva, oznámení, interview,
recenze,
polemika, debata, fejeton, sloupek...)
- kontrolní slohová práce, oprava

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

ČSP

Anglický jazyk

písemné vyjadřování při úřední
korespondenci

přesahy z učebních bloků:

4. ročník
Pracovní proces, pracovní nabídky
Obchodní korespondence
Občanská nauka 1
3. ročník
Člověk v lidském společenství

literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

Postupy

ostatní

Formy práce
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RVP 18-20-M/01 Informační technologie

7.1.1 Český jazyk

2. ročník

Vývoj světové a české literatury
Dotace učebního bloku: 30
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• vyjádří vlastní prožitky z daných uměleckých děl
• zhodnotí význam daného autora i díla pro dobu, v níž tvořil, pro
příslušný umělecký směr i pro další generace
• interpretuje text a debatuje o něm
• rozumí obsahu textu i jeho částí
• vyhledá informace z přečteného textu uměleckého díla
• zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých směrů a
příslušných historických období
• konkrétní literární díla klasifikuje podle základních druhů a žánrů

Epocha romantismu:
- předpoklady a stěžejní znaky romantismu
- romantismus ve světových literaturách (Německo, Anglie, Francie,
Rusko, Polsko)
- četba a interpretace literárního díla
Mezi romantismem a realismem; počátky kritického realismu ve
světové literatuře:
- kritický postoj ke společenským poměrům
- francouzská, německá, ruská, anglická a americká literatura
- četba a interpretace literárního díla
Romantismus v české literatuře a jeho doznívání; počátky realismu
v české tvorbě:
- vývoj české literatury 30. - 50. letech 19. století v kulturních
a historických souvislostech se světovou literaturou
- četba a interpretace literárního díla
Vývoj české literatury 50 - 80. let 19. století:
- májovci a almanach Máj
- ruchovci a lumírovci
- četba a interpretace literárního díla
Kritický realismus a naturalismus ve světové literatuře:
- předpoklady vzniku a umělecké zásady kritického realismu
a naturalismu
- světová tvorba francouzská, ruská, polská a americká; literatura
severská
- realismus a naturalismus v české tvorbě
- drama
- četba a interpretace literárního díla
Literární moderna ve světové literatuře:
- impresionismus, dekadence, novoromantismus
- četba a interpretace literárního díla
Česká literatura v 90. letech 19. století:
- individualizace a subjektivizace literatuty - impresionismus,
symbolismus, dekadence
- nástup generace buřičů (anarchistů)
- četba a interpretace literárního díla

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

ODS

Dějepis

osobnost, tolerance, komunikace, společnost

přesahy z učebních bloků:

1. ročník
Revoluce a národy
Modernizace společnosti
Společnost a umění

literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

Postupy

Formy práce
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7.1.1 Český jazyk

2. ročník

Práce s textem, získávání informací
Dotace učebního bloku: 29
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• řídí se zásadami správné výslovnosti
• vystihne charakteristické znaky různých druhů textu a rozdíly mezi
nimi
• posoudí kompozici textu, jeho slovní zásobu a skladbu
• vyjádří vlastní prožitky z daných uměleckých děl
• zhodnotí význam daného autora i díla pro dobu, v níž tvořil, pro
příslušný umělecký směr i pro další generace
• interpretuje text a debatuje o něm

- techniky a druhy čtení - důraz na studijní čtení, orientace v textu,
jeho
rozbor
- získávání informací z textu
- práce s různými příručkami pro školu a veřejnost
- četba a interpretace literárního díla
- metody interpretace
- recitace vybrané poezie
- práce s informacemi z učebnic, odborné literatury a internetu
- vypracování poznámek

• rozumí obsahu textu i jeho částí
• vyhledá informace z přečteného textu uměleckého díla
• orientuje se ve výstavbě textu
• rozezná umělecký text od neuměleckého
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ODS

Občanská nauka 1

Německý jazyk

morálka, svoboda, odpovědnost, tolerance,
solidarita
IKT

3. ročník

2. ročník

Člověk v lidském společenství
Zpracování dokumentů

využití multimediálních programů
vyhledávání informací na internetu

2. ročník

Naše město, náš dům
Hospodářský zeměpis
3. ročník

elektronická komunikace

Asijské ekonomické centrum
Severoamerické ekonomické centrum
a sféra jeho vlivu
Globální geografické aspekty
světového hospodářství

literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

Postupy

ostatní

Formy práce

3. ročník
Garant předmětu: Marcela Hanušová, 1+2 týdně, P
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7.1.1 Český jazyk

3. ročník

Komunikační a slohová výchova
Dotace učebního bloku: 20
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk, dialekty a stylově
příznakové jevy a ve vlastním projevu volí prostředky adekvátní
komunikační situaci
• řídí se zásadami správné výslovnosti

Projevy prakticky odborné, útvary odborného stylu
- výklad, návod k činnosti
- odborný popis, odborný referát
Stavba a tvorba komunikátu
- komunikát a text

• v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu
• pracuje s nejnovějšími normativními příručkami českého jazyka
• odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a chyby

Druhy řečnického projevu
- druhy řečnických slohových útvarů
- veřejné mluvené projevy

• nahradí běžné cizí slovo českým ekvivalentem a naopak
• vhodně se prezentuje, argumentuje a obhajuje svá stanoviska
• ovládá techniku mluveného slova, umí klást otázky a vhodně
formulovat odpovědi
• vyjadřuje se věcně správně, jasně a srozumitelně
• přednese krátký projev
• používá adekvátní slovní zásoby včetně příslušné odborné
terminologie
• využívá emocionální a emotivní stránky mluveného slova,
vyjadřuje postoje neutrální, pozitivní (pochválit) i negativní
(kritizovat, polemizovat)
• odborně se vyjadřuje o jevech svého oboru v základních útvarech
odborného stylu, především popisného a výkladového
• zjišťuje potřebné informace z dostupných zdrojů, umí si je vybírat
a přistupovat k nim kriticky
• rozumí obsahu textu i jeho částí
• pořizuje z odborného textu výpisky a výtah, dělá si poznámky z
přednášek a jiných veřejných projevů
• vhodně prezentuje, argumentuje a obhajuje svá stanoviska
• ovládá techniku mluveného slova, umí klást otázky a vhodně
formulovat odpovědi
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

ČSP
ODS
literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce
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7.1.1 Český jazyk

3. ročník

Práce s literárním textem
Dotace učebního bloku: 20
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• vhodně se prezentuje, argumentuje a obhajuje svá stanoviska
• vyjadřuje se věcně správně, jasně a srozumitelně
• vystihne charakteristické znaky různých druhů textu a rozdíly mezi
nimi
• rozpozná funkční styl, dominantní slohový postup a v typických
příkladech slohový útvar
• posoudí kompozici textu, jeho slovní zásobu a skladbu

- četba a interpretace literárního díla
- metody interpretace
- recitace vybrané poezie
- práce s informacemi z učebnic, odborné literatury a internetu
- vypracování poznámek

• zjišťuje potřebné informace z dostupných zdrojů, umí si je vybírat
a přistupovat k nim kriticky
• pořizuje z odborného textu výpisky a výtah, dělá si poznámky z
přednášek a jiných veřejných projevů
• rozpozná umělecký text od neuměleckého
• při rozboru textu uplatňuje znalosti z poetiky
• rozezná umělecký text od neuměleckého
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

ČSP
Práce s informacemi Verbální komunikace
literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností
Dotace učebního bloku: 20
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• orientuje se ve výstavbě textu

Pojmenování a slovo
- vlastní jména v komunikaci
- frazeologie a její využití

• odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a chyby
• uplatňuje znalosti ze skladby při logickém vyjadřování
• posoudí kompozici textu, jeho slovní zásobu a skladbu
• rozumí obsahu textu i jeho částí
• pozná význam frazeologie a vlastnosti frazémů
• ve vlastním projevu volí prostředky adekvátní komunikační situacií
• provádí rozbor textu

Průřezová témata

Výpověď a věta
- věty dvojčlenné a jednočlenné
- základní větné členy
- rozvíjející větné členy
- několikanásobné větné členy
- nepravidelnosti a nedostatky ve stavbě věty
Stavba a tvorba komunikátu
- komunikát a text

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Německý jazyk
3. ročník
Plány na dovolenou
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7.1.1 Český jazyk

3. ročník
literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Vývoj světové a české literatury
Dotace učebního bloku: 39
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• využívá emocionální a emotivní stránky mluveného slova,
vyjadřuje postoje neutrální, pozitivní (pochválit) i negativní
(kritizovat, polemizovat)
• rozumí obsahu textu i jeho částí

Generace buřičů
Literatura přelomu 19. st. a 20.st., nové umělecké směry
- poezie - světová a česká
- četba a interpretace literárního textu

• rozpozná umělecký text od neuměleckého
• je schopen výběru v druzích a žánrech umění
• uplatňuje při rozboru textu znalosti z literární teorie a poetiky

Přehled uměleckých směrů na začátku 20. stol.v literatuře a v jiných
druzích umění
- světová poezie mezi dvěma světovými válkami
- umění jako specifická výpověď o skutečnosti
- četba a interpretace literárního textu
Světová próza a světové drama mezi 1. a 2. světovou válkou
-četba a interpretace literárního textu
Pražská německá literatura
- četba a interpretace literárního textu
Česká próza mezi mezi dvěma světovými válkami
- tématika 1. světové války
- demokratický proud
- experimentální próza
- ruralisté
- katolicky orientovaní autoři
- sociálně orientovaná próza
- četba a interpretace literárního textu
Česká poezie mezi dvěma světovými válkami
- proletářská poezie, poetismus, surrealismus, básnické osobnosti
- četba a interpretace literárního textu
České drama a divadlo mezi dvěma světovými válkami - moderní
a avantgardní
-četba a interpretace literárního textu

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Dějepis
1. ročník
Modernizace společnosti
Společnost a umění
literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

Postupy

Formy práce
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7.1.1 Český jazyk

3. ročník

4. ročník
Garant předmětu: Jana Lásková, 0+3 týdně, P

Práce s textem a získávání informací
Dotace učebního bloku: 20
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• pracuje s nejnovějšími normativními příručkami českého jazyka
• odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a chyby
• používá adekvátní slovní zásoby včetně příslušné odborné
terminologie
• nahradí běžné cizí slovo českým ekvivalentem a naopak
• orientuje se ve výstavbě textu
• přednese krátký projev
• vystihne charakteristické znaky různých druhů textu a rozdíly mezi
nimi
• posoudí kompozici textu, jeho slovní zásobu a skladbu
• zjišťuje potřebné informace z dostupných zdrojů, umí si je vybírat
a přistupovat k nim kriticky
• používá klíčových slov při vyhledávání informačních pramenů

Orientace v textu, jeho rozbor z hlediska sémantiky, kompozice
a stylu
Získávání a zpracování informací z textu (též odborného
a administrativního),
např. ve formě anotace, konspektu, osnovy, třídění a hodnocení
Zpětná reprodukce textu, jeho transformace do jiné podoby
Práce s různými příručkami pro školu a veřejnost
Využívání služeb knihoven, novin, časopisů, jiných periodik,
internetu
Četba a interpretace literárního díla
Metody interpretace
Práce s informacemi z učebnic, odborné literatury a internetu
Vypracování poznámek

• samostatně zpracovává informace
• rozumí obsahu textu i jeho částí
• pořizuje z odborného textu výpisky a výtah, dělá si poznámky z
přednášek a jiných veřejných projevů
• má přehled o denním tisku a tisku své zájmové oblasti
• má přehled o knihovnách a jejich službách
• zaznamenává bibliografické údaje
• text interpretuje a debatuje o něm
• samostatně vyhledává informace v této oblasti
• vypracuje anotaci
• vystihne charakteristické znaky různých literárních textů a rozdíly
mezi nimi
• při rozboru textu uplatňuje znalosti z literární teorie
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ČSP

Počítačové sítě

Konverzace v německém jazyce

význam vzdělání, soustava školního
vzdělání v ČR, význam a možnosti dalšího
profesního vzdělávání včetně rekvalifikace,
nutnost celoživotního vzdělávání písemná i
verbální sebeprezentace při vstupu n atrh
práce

4. ročník

4. ročník

Připojení k síti Internet

Obchodní korespondence
Firma, pracovní kontakt

IKT
využití multimediálních programů,
vyhledávání informací na internetu
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní
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4. ročník
Metody

Postupy

Formy práce

Komunikační a slohová výchova
Dotace učebního bloku: 20
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk, dialekty a stylově
příznakové jevy a ve vlastním projevu volí prostředky adekvátní
komunikační situaci
• řídí se zásadami správné výslovnosti
• v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu
• v písemném i mluveném projevu využívá poznatků z tvarosloví
• pracuje s nejnovějšími normativními příručkami českého jazyka
• odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a chyby

Stylová diferenciace češtiny, funkční stylová diferenciace-stylové
vrstvy, stylová příšlušnost k vyššímu nebo nižšímu stylu
Úvaha a úvahový slohový postup v různých komunikačních sférách,
esejistický styl a esej
Písemná slohová práce a oprava
Styl literatury faktu
Styl umělecké literatury, řeč postav v literárním díle
Stylizační cvičení z oblasti odborné
Komunikační situace, komunikační strategie

• používá adekvátní slovní zásoby včetně příslušné odborné
terminologie
• orientuje se ve výstavbě textu
• uplatňuje znalosti ze skladby při logickém vyjadřování
• vhodně se prezentuje, argumentuje a obhajuje svá stanoviska
• ovládá techniku mluveného slova, umí klást otázky a vhodně
formulovat odpovědi
• využívá emocionální a emotivní stránky mluveného slova,
vyjadřuje postoje neutrální, pozitivní (pochválit) i negativní
(kritizovat, polemizovat)
• vyjadřuje se věcně správně, jasně a srozumitelně
• přednese krátký projev
• rozpozná funkční styl, dominantní slohový postup a v typických
příkladech slohový útvar
• posoudí kompozici textu, jeho slovní zásobu a skladbu
• sestaví jednoduché zpravodajské a propagační útvary (zpráva,
reportáž, pozvánka, nabídka ...)
• sestaví základní projevy administrativního stylu
• odborně se vyjadřuje o jevech svého oboru v základních útvarech
odborného stylu, především popisného a výkladového
• vhodně používá jednotlivé slohové postupy a základní útvary
• má přehled o slohových postupech uměleckého stylu
• samostatně zpracovává informace
• rozumí obsahu textu i jeho částí
• pořizuje z odborného textu výpisky a výtah, dělá si poznámky z
přednášek a jiných veřejných projevů
• samostatně vyhledává informace v této oblasti
• je schopen připravit se na přijímací pohovor v českém i v cizím
jazyce
• text interpretuje a debatuje o něm
• konkrétní literární díla klasifikuje podle základních druhů a žánrů
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ODS

Občanská nauka 1

Konverzace v německém jazyce

komunikace, vyjednávání, řešení konfliktů
masová média morálka, svoboda,
odpovědnost, tolerance, solidarita

3. ročník

4. ročník

Člověk v lidském společenství

Firma, pracovní kontakt

ČSP
práce s informacemi, vyledávání,
vyhodnocování, využívání informací verbální
komunikace při důležitých jednáních
písemné vyjadřování
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4. ročník
literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk, dialekty a stylově
příznakové jevy a ve vlastním projevu volí prostředky adekvátní
komunikační situaci
• vysvětlí zákonitosti vývoje češtiny
• řídí se zásadami správné výslovnosti
• v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu
• v písemném i mluveném projevu využívá poznatků z tvarosloví
• pracuje s nejnovějšími normativními příručkami českého jazyka
• orientuje se v soustavě jazyků
• odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a chyby
• používá adekvátní slovní zásoby včetně příslušné odborné
terminologie
• uplatňuje znalosti ze skladby při logickém vyjadřování

Jazyková kultura
Chování a řeč
Národní jazyk a jeho členění na útvary (spisovný jazyk a jeho
užívání, obecná čeština jako běžně mluvená řeč, místní jazykové
útvary a řečové projevy nářeční, neoficiální profesní a zájmová
komunikace)
Funkce spisovné češtiny a její vývojové změny, funkční diferenciace
současného jazyka
Čeština a příbuzné jazyky z pohledu vývojového, indoevropské
jazyky, vývoj praslovanštiny a vznik slovanských jazyků, vývoj
českého jazykového systému
Ortoepické normy jazyka, příručky
Jazyková cvičení
Hlavní principy českého pravopisu - procvičování

• vyjadřuje se věcně správně, jasně a srozumitelně
• samostatně zpracovává informace
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

ODS

Občanská nauka 1

osobnost a její rozvoj komunikace,
vyjednávání, řešení konfliktů morálka,
svoboda, odpovědnost, tolerance, solidarita

přesahy z učebních bloků:

3. ročník
Člověk a právo

literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

Postupy

ostatní

Formy práce
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4. ročník

Vývoj světové a české literatury
Dotace učebního bloku: 40
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• orientuje se ve výstavbě textu
• využívá emocionální a emotivní stránky mluveného slova,
vyjadřuje postoje neutrální, pozitivní (pochválit) i negativní
(kritizovat, polemizovat)
• vystihne charakteristické znaky různých druhů textu a rozdíly mezi
nimi
• posoudí kompozici textu, jeho slovní zásobu a skladbu
• má přehled o slohových postupech uměleckého stylu
• zjišťuje potřebné informace z dostupných zdrojů, umí si je vybírat
a přistupovat k nim kriticky
• používá klíčových slov při vyhledávání informačních pramenů
• samostatně zpracovává informace
• rozumí obsahu textu i jeho částí
• pořizuje z odborného textu výpisky a výtah, dělá si poznámky z
přednášek a jiných veřejných projevů
• má přehled o knihovnách a jejich službách

Vývoj světové literatury v kulturních a historických souvislostech
- světová literatura po 2. světové válce do současnosti
- poválečné literární proudy, světoví autoři
- četba a interpretace literárního díla
Vývoj české literatury v kulturních a historických souvislostech
- česká literatura za 2. světové války
- četba a interpretace literárního díla
- česká próza, poezie, drama a kinematografie po 2. světové válce
do
současnosti - česká literatura od února 1948 do 60. let
- četba a interpretace literárního textu
- česká literatura 70. a 80. let (oficiální, exilová a samizdatová)
- četba a interpretace literárního textu
- česká literatura 90. let až do současnosti, literární kritika
- četba a interpretace literárního díla
- regionální literatura
- četba a interpretace literárního díla

• zaznamenává bibliografické údaje
• zhodnotí význam daného autora i díla pro dobu, v níž tvořil, pro
příslušný umělecký směr i pro další generace
• text interpretuje a debatuje o něm
• zařadí umělecké dílo do uměleckého směru
• konkrétní literární díla klasifikuje podle základních druhů a žánrů
• je schopen připravit se na přijímací pohovor v českém i v cizím
jazyce
• vyjádří vlastní prožitky z recepce daných uměleckých děl
• vystihne charakteristické znaky různých literárních textů a rozdíly
mezi nimi
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ODS

Dějepis

Dějepis

morálka, svoboda, odpovědnost, tolerance,
solidarita
IKT

1. ročník

1. ročník

Svět po roce 1945

Demokracie a diktatura

Občanská nauka 1

vyhledávání informací na internetu

Svět po roce 1945

4. ročník
Soudobý svět

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

Metody

Postupy

ostatní

Formy práce

7.1.2 Anglický jazyk
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

3

2+1

0+3

0+2

Irena Šlajsová

Robert Forberger

Miroslav Jílek

Irena Šlajsová
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Charakteristika předmětu
CIZÍ JAZYK – anglický jazyk, vyšší úroveň
Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie
Forma vzdělání: denní
Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 357
Platnost: od 1.9.2018 počínaje 1. ročníkem
Vzdělávání v anglickém jazyce směřuje k osvojení takové úrovně komunikativních jazykových kompetencí,
která na vyšším stupni odpovídá minimální úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro
jazyky a akvizici slovní zásoby čítající minimálně 2300 lexikálních jednotek za studium, z čehož obecně odborná
a odborná terminologie tvoří u úrovně B1 minimálně 20 % lexikálních jednotek.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
− komunikovat v cizím jazyce v různých situacích života, v projevech mluvených i psaných, na všeobecná
i odborná témata; volit adekvátní komunikační strategie a jazykové prostředky;
− efektivně pracovat s cizojazyčným textem včetně odborného, umět jej zpracovat a využívat jako zdroje poznání
i jako prostředku ke zkvalitňování svých jazykových znalostí a dovedností;
− získávat informace o světě, zvláště o zemích studovaného jazyka, a získané poznatky včetně odborných ze
svého oboru využívat ke komunikaci;
− pracovat s informacemi a zdroji informací v cizím jazyce včetně internetu nebo CD-ROM, se slovníky,
jazykovými aj. cizojazyčnými příručkami, využívat tyto informační zdroje ke studiu jazyka i k prohlubování
svých všeobecných vědomostí a dovedností;
− využívat vybrané metody a postupy efektivního studia cizího jazyka ke studiu dalších jazyků, příp. k dalšímu
vzdělávání; využívat vědomosti a dovednosti získané ve výuce
mateřského jazyka při studiu jazyků;
− chápat a respektovat tradice, zvyky a odlišné sociální a kulturní hodnoty jiných národů a jazykových oblastí, ve
vztahu k představitelům jiných kultur se projevovat v souladu se zásadami demokracie.
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecné cíle
Výuka cizích jazyků je významnou součástí všeobecného vzdělávání žáků. Rozšiřuje a prohlubuje
jejich komunikativní kompetenci a celkový kulturní rozhled a zároveň vytváří základ pro jejich další
jazykové i profesní zdokonalování.
Ve výuce cizích jazyků je třeba vedle zprostředkování kognitivní výkonnosti žáka (jazykové
vědomosti gramatické, lexikální, pravopisné, fonetické aj.) klást důraz na motivaci žáka a jeho zájem o
studium cizího jazyka. Je proto nezbytně nutné používat metody směřující k propojení izolovaného
školního prostředí s reálným prostředím existujícím mimo školu – využití multimediálních programů a
internetu, navazování kontaktů se školami v zahraničí, organizování výměnných, výukových i
poznávacích zájezdů, zapojování žáků do projektů a soutěží.
Aktivní znalost cizích jazyků je v současné době nezbytná jak z hlediska globálního, protože přispívá
k bezprostřední, a tudíž účinnější mezinárodní komunikaci, tak i pro osobní potřebu žáka, neboť
usnadňuje přístup k aktuálním informacím a osobním kontaktům a tím umožňuje vyšší mobilitu a
nezávislost žáka.
Výuka cizích jazyků si tedy klade dva hlavní cíle:
- komunikativní, cíl hlavní, daný specifikou předmětu a vymezený výstupními požadavky a cíli,
vede žáky k získání klíčových komunikativních jazykových kompetencí a připravuje je
k efektivní účasti v přímé i nepřímé komunikaci včetně přístupu k informačním zdrojům,
- výchovně vzdělávací přispívá k formování osobnosti žáků, učí je toleranci k hodnotám jiných
národů a jejich respektování.
Vzdělávání v prvním cizím jazyce navazuje na úroveň jazykových znalostí a komunikačních
kompetencí A2 Společného evropského referenčního rámce získanou na ZŠ, vede žáky
k prohlubování komunikačních kompetencí získaných na ZŠ (znalosti lingvistické, sociolingvistické,
pragmatické) a směřuje k osvojení takové úrovně komunikativních jazykových kompetencí, která
odpovídá stupnici B2 Společného evropského referenčního rámce.
Vzdělávání ve druhém cizím jazyce navazuje na poznání českého a prvního cizího jazyka ze ZŠ, vede
žáky k prohlubování komunikačních kompetencí a směřuje k osvojení takové úrovně komunikativních
jazykových kompetencí, která odpovídá stupnici B1 Společného evropského referenčního rámce.
Charakteristika učiva
Obsahem výuky je systematické rozvíjení:
- řečových dovedností zahrnujících dovednosti receptivní, produktivní i interaktivní,
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- přiměřeného rozsahu jazykových prostředků, tj. slovní zásoby (produktivně si žák osvojí 5-6
lexikálních jednotek za 1 vyučovací hodinu, celkem 500 - 600 lexikálních jednotek za rok)
včetně nejběžnější frazeologie a odborné terminologie (20%), mluvnice, zvukové a grafické
stránky jazyka,
- zeměvědných poznatků a jejich porovnání z oblasti reálií České republiky a zemí příslušné
jazykové oblasti.
Řečové dovednosti
- společenské a zdvořilostní fráze (pozdrav, prosba, poděkování, oslovení, představování,
rozloučení)
- vyjádření, odůvodnění a obhájení postoje nebo názoru (souhlas, nesouhlas, odmítnutí, zákaz,
možnost, nemožnost, nutnost, schopnost)
- emoce (libost, nelibost, zájem, nezájem, zklamání, překvapení, obava, vděčnost, sympatie,
lhostejnost)- morální stanovisko (omluva, odpuštění, pochvala, pokárání, lítost)
- pokyn k činnosti ( žádost, přání, prosba, nabídka, výzva, rada, pozvání, doporučení)
- vlastní písemný projev a odpověď (vzkaz, pozdrav, přání, blahopřání, pozvání, osobní dopis,
úřední dopis - žádost, inzerát, strukturovaný životopis, pozvánka, charakteristika)
- delší písemný projev (vypravování, popis, úvaha apod.)
- stručné zaznamenání čteného textu či slyšeného projevu, reprodukce
Tematické okruhy
- domov, rodina
- mezilidské vztahy
- osobní charakteristika
- kultura a umění
- sport, volný čas
- bydlení, obchody a služby
- stravování, péče o zdraví
- cestování, doprava, ubytování
- škola a studium, zaměstnání
- člověk a společnost
- příroda, životní prostředí
- věda a technika
- podnebí, počasí, roční období
- reálie České republiky a porovnání se zeměmi příslušné jazykové oblasti
Reálie zemí příslušné jazykové oblasti
- význam daného jazyka
- reálie příslušných zemí (geografické údaje, historie, společensko-politická charakteristika,
ekonomika a kultura)
- život v zemích dané jazykové oblasti (rodina, vzdělání, práce, volný čas)
- tradice a zvyky
- forma státu, demokratické tradice
- kultura a tradice
- literatura a umění
- autentické materiály (encyklopedie, noviny a časopisy, filmy v původním znění, ITC - aktuální
internetové stránky)
Tématické okruhy odborné
- práce a zaměstnání, příprava na povolání, budoucí profese, hledání zaměstnání (inzerce, žádost o
místo, životopis), pracovní hodnocení, nezaměstnanost
- osobní a úřední dopis
- fax, e-mail
- obchod a trh (sjednání a průběh služebního jednání, uzavírání smluv, zápis jednání apod.)
- základní terminologie z oblasti průmyslu, zemědělství, bankovnictví, pojišťovnictví apod. na
základě práce s texty
Obchodní korespondence
- dopis, fax, mail
- formální úprava obchodního dopisu
- základní frazeologie obchodní korespondence
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- poptávka a nabídka, odpověď na nabídku
- objednávka, potvrzení objednávky, vyřízení objednávky, avízo
- reklamace, vyřízení reklamace
Pojetí výuky
V současném pojetí výuky je nutné akceptovat individuální vzdělávací potřeby žáků.
Vyučující se budou orientovat na:
- autodidaktické metody a vedení žáků k osvojování různých technik samostatného učení a
individuální práci odpovídajícím jejich schopnostem,
- sociálně komunikativní aspekty učení a vyučování - dialogické slovní metody - týmová práce
a kooperace, diskuse, panelové diskuse, brainstorming, brainwriting, v receptivních tématech
využívání ICT, sebehodnocení žáků prostřednictvím Evropského jazykového portfolia (EJP), to
vše za předpokladu, že žáci jsou dostatečně informováni o konkrétním tématu ( i na základě
autodidaktických metod) a jsou tak schopni naplňovat sociálně komunikativní formy učení
v konkrétních hodinách, vyučující pak musí žáky podporovat v tom, aby dokázali jevy
zobecňovat, srovnávat a pokud možno objektivně hodnotit, vyučující dále kladou důraz na
potřebu kultivovaného mluveného i písemného projevu,
- motivační činitele - zařazení her a soutěží (vždy s vyhodnocením!), simulačních metod, veřejné
prezentace žáků, uplatňování projektové metody výuky, podpora aktivit nadpředmětového
charakteru mj. s cílem vypěstovat u co největší části žáků potřebu dorozumět se s mluvčími
z daných jazykových oblastí.
Metody:
Vyučující se budou orientovat na:
- autodidaktické metody a vedení žáků k osvojování různých technik samostatného učení a
individuální práci odpovídajícím jejich schopnostem,
- sociálně komunikativní aspekty učení a vyučování - dialogické slovní metody, metoda řízeného rpzhovoru,
skupinová práce a kooperace, řízená diskuse, brainstorming, brainwriting, v receptivních tématech
využívání ICT, sebehodnocení žáků prostřednictvím Evropského jazykového portfolia (EJP), to
vše za předpokladu, že žáci jsou dostatečně informováni o konkrétním tématu ( i na základě
autodidaktických metod) a jsou tak schopni naplňovat sociálně komunikativní formy učení
v konkrétních hodinách, vyučující pak musí žáky podporovat v tom, aby dokázali jevy
zobecňovat, srovnávat a pokud možno objektivně hodnotit, vyučující dále kladou důraz na
potřebu kultivovaného mluveného i písemného projevu,
- motivační činitele - zařazení her a soutěží (vždy s vyhodnocením!), simulačních metod, veřejné
prezentace žáků, uplatňování projektové metody výuky mj. s cílem vypěstovat u co největší části žáků potřebu
dorozumět se s mluvčími z daných jazykových oblastí.
Hodnocení výsledků
Důraz bude kladen na řečové dovednosti, porozuměmí rodilému mluvčímu, porozumění textu, dovednosti
interpretovat text, vyměňovat si informace v rozhovorech, schopnost aplikovat osvojemé společenské fráze
v rozhovoru, slovní zásobu, správnost osvojených gramatických struktur uplatněných v písemném projevu.
V každém ročníku budou zařazeny písemné kontrolní práce (dvě v každém školním roce, jedna z nich může bát
domácí). Klasifikace je vyjádřená známkou podle stupnice 1 - 5. Definice úrovně vědomostí a kompetencí
odpovídající jednotlivým stupňům známek vychází z definic vnitřního řádu školy. Při hodnocení se přihlíží nejen
ke gramatické a lexikální správnosti, ale zohledňuje se také rozsah a rozmanitost používaných jazykových
a stylizačních prostředků.
Výuka cizích jazyků přispívá rovněž k realizaci následujících průřezových témat:
Občan v demokratické společnosti
Žák je veden k tomu, aby:
- dokázal se orientovat v masových médiích, využíval je, ale také kriticky hodnotil, učil se být
odolný vůči myšlenkové a názorové manipulaci,
- uměl jednat s lidmi, diskutovat o citlivých a kontroverzních otázkách, hledat kompromisní řešení,
- byl ochoten angažovat se nejen ve vlastní prospěch, ale i pro veřejné zájmy a ve prospěch lidí
v jiných zemích a na jiných kontinentech,
- vážil si materiálních a duchovních hodnot a snažil se je chránit a zachovat pro budoucí generace,
- byl tolerantní a respektoval tradice a společenské zvyklosti daného sociokulturního prostředí,
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- aktivně vystupovat proti projevům rasové nesnášenlivosti a xenofobie.
Člověk a životní prostředí
Žák je veden k tomu, aby:
- poznával svět a učil se mu rozumět,
- chápal význam strategie udržitelného rozvoje světa a seznamoval se s jejím zajišťováním
v zemích dané jazykové oblasti,
- chápal a respektoval nutnost ekologického chování v souvislosti s lidským zdravím.
Informační a komunikační technologie
Žák je veden k tomu, aby:
- používal internet pro vyhledávání doplňujících informací a aktuálních údajů z oblasti
společensko-politického a kulturního dění v zemích dané oblasti,
- využíval on-line učebnic a testů pro domácí samostudium.
Mezipředmětové vztahy
- český jazyk
- dějepis
- hospodářský zeměpis
- občanská nauka
- úvod do výpočetní techniky

1. ročník
Garant předmětu: Irena Šlajsová, 3 týdně, V

Osobní údaje, rodina
Dotace učebního bloku: 14
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• porozumí školním a pracovním pokynům

- základní časy
- tvoření otázek
- slovní druhy
- homonyma

• pronese jednoduše zformulovaný monolog před publikem
• vyměňuje si informace, které jsou běžné při neformálních
hovorech
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

ODS

přesahy z učebních bloků:
Občanská nauka 1
3. ročník
Člověk v lidském společenství

literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

Postupy

Formy práce
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1. ročník

Bydlení, životní styl
Dotace učebního bloku: 15
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty, orientuje se
v textu
• zapojí se do hovoru bez přípravy

- přítomný čas prostý a průběhový
- sloveso have/ have got
- slovní vazby
- minulý čas prostý a průběhový
- nepravidelná slovesa

• používá opisné prostředky v neznámých situacích, při vyjadřování
složitých myšlenek
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

ODS

přesahy z učebních bloků:
Občanská nauka 2
2. ročník
Kultura. Člověk v lidském společenství

literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Místo, kde žijeme
Dotace učebního bloku: 14
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• nalezne v promluvě hlavní a vedlejší myšlenky a důležité
informace
• vypráví jednoduché příběhy, zážitky, popíše své pocity

- spojky
- předpony a přípony
- časové výrazy
- minulé časy

• domluví se v běžných situacích; získá i poskytne informace
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

ČŽP

přesahy z učebních bloků:
Občanská nauka 2

IKT

2. ročník
Člověk jako občan v demokratickém
státě

literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

Postupy

ostatní

Formy práce
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1. ročník

Obchody, nakupování, oblékání
Dotace učebního bloku: 14
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• zapojí se do hovoru bez přípravy
• požádá o upřesnění nebo zopakování sdělené informace, pokud
nezachytí přesně význam sdělení
• používá stylisticky vhodné obraty umožňující nekonfliktní vztahy a
komunikaci
Průřezová témata

- vyjadřování množství
- zájmena
- členy

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

ODS
IKT
literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

Vzdělání, plány do budoucna
Dotace učebního bloku: 14
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu
tvoření
• vypráví jednoduché příběhy, zážitky, popíše své pocity

- slovesné vazby
- vyjadřování budoucnosti
- frazeologická spojení

• přeloží text a používá slovníky i elektronické
• používá opisné prostředky v neznámých situacích, při vyjadřování
složitých myšlenek
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

ODS

přesahy z učebních bloků:
Občanská nauka 2

ČSP

2. ročník

IKT

Kultura. Člověk v lidském společenství

literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

Postupy

Formy práce
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1. ročník

Základní poznatky o anglicky mluvících zemích
Dotace učebního bloku: 14
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• nalezne v promluvě hlavní a vedlejší myšlenky a důležité
informace
• čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty, orientuje se
v textu
• přeloží text a používá slovníky i elektronické
Průřezová témata

- rozhovor
- základní a aktuální informace o angl. mluvících zemích

přesahy do učebních bloků:

IKT

přesahy z učebních bloků:
Český jazyk
2. ročník
Zdokonalování jazykových vědomostí
a dovedností

literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Slavné osobnosti
Dotace učebního bloku: 14
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• vypráví jednoduché příběhy, zážitky, popíše své pocity

- opakování slovesných časů

• pronese jednoduše zformulovaný monolog před publikem
• přeloží text a používá slovníky i elektronické
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

ČSP
IKT
literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

VOŠ, OA a SZŠ Domažlice
SMILE verze 3.2.0

43

Informační technologie - platné od 1.9.2018

Učební osnovy

Verze: 2., Datum: 1. 6. 2018, Platnost: 1.9.2018
RVP 18-20-M/01 Informační technologie

7.1.2 Anglický jazyk

2. ročník

2. ročník
Garant předmětu: Robert Forberger, 2+1 týdně, V

Péče o zdraví, nemoci
Dotace učebního bloku: 14
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• rozpozná význam obecných sdělení a hlášení
• sdělí a zdůvodní svůj názor
• při pohovorech, na které je připraven, klade vhodné otázky a
reaguje na dotazy tazatele
• uplatňuje různé techniky čtení textu
Průřezová témata

- modální slovesa
- slovesa s doplňkem
- složená podstatná jména
- u lékaře
- profese, oblečení

přesahy do učebních bloků:

ODS

přesahy z učebních bloků:
Občanská nauka 2

ČŽP

2. ročník
Kultura. Člověk v lidském společenství

literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Cestování a služby
Dotace učebního bloku: 15
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• rozpozná význam obecných sdělení a hlášení
• sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace vyslechnuté nebo
přečtené
• vyřeší většinu běžných denních situací, které se mohou odehrát v
cizojazyčném prostředí
• vyplní jednoduchý neznámý formulář
Průřezová témata

- časové a podmínkové věty
- frekventovaná frázová slovesa
- spojování vět
- v hotelu

přesahy do učebních bloků:

ODS

Hospodářský zeměpis

ČSP

3. ročník

IKT

Geografie jako vědní disciplína, vazby,
vztahy,vývoj

VOŠ, OA a SZŠ Domažlice
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RVP 18-20-M/01 Informační technologie

7.1.2 Anglický jazyk

2. ročník
literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Popis situací a zážitků
Dotace učebního bloku: 14
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• sdělí a zdůvodní svůj názor
• zaznamená písemně podstatné myšlenky a informace z textu,
zformuluje vlastní myšlenky a vytvoří text o událostech a zážitcích
v podobě popisu, sdělení, vyprávění, dopisu a odpovědi na dopis
• uplatňuje různé techniky čtení textu
Průřezová témata

- slovesné vazby
- infinitiv
- věty zvolací
- zážitky, pocity

přesahy do učebních bloků:

ODS

přesahy z učebních bloků:
Občanská nauka 2
2. ročník
Kultura. Člověk v lidském společenství

literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Významné objevy a vynálezy
Dotace učebního bloku: 14
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• rozpozná význam obecných sdělení a hlášení
• sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace vyslechnuté nebo
přečtené
• vyřeší většinu běžných denních situací, které se mohou odehrát v
cizojazyčném prostředí
Průřezová témata

- pasivum
- příčestí trpné
- slovesa s doplňkem

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ODS
ČSP
IKT

VOŠ, OA a SZŠ Domažlice
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7.1.2 Anglický jazyk

2. ročník
literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Sny a realita
Dotace učebního bloku: 14
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• sdělí a zdůvodní svůj názor

- podmínkové věty
- frázová slovesa

• zaznamená písemně podstatné myšlenky a informace z textu,
zformuluje vlastní myšlenky a vytvoří text o událostech a zážitcích
v podobě popisu, sdělení, vyprávění, dopisu a odpovědi na dopis
• vyřeší většinu běžných denních situací, které se mohou odehrát v
cizojazyčném prostředí
• uplatňuje různé techniky čtení textu
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

ODS

přesahy z učebních bloků:
Občanská nauka 2
2. ročník
Kultura. Člověk v lidském společenství

literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Práce a zaměstnání
Dotace učebního bloku: 14
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• rozpozná význam obecných sdělení a hlášení
• sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace vyslechnuté nebo
přečtené
• při pohovorech, na které je připraven, klade vhodné otázky a
reaguje na dotazy tazatele
• ověří si i sdělí získané informace písemně

- předpřítomný čas
- tvoření slov
- příslovce
- hledání zaměstnání, inzerce
- telefonování

• zaznamená vzkazy volajících
• vyplní jednoduchý neznámý formulář
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

ODS

Občanská nauka 1

ČSP

3. ročník

IKT

Člověk v lidském společenství
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7.1.2 Anglický jazyk

2. ročník
literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Formální a neformální korespondence
Dotace učebního bloku: 14
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• zaznamená písemně podstatné myšlenky a informace z textu,
zformuluje vlastní myšlenky a vytvoří text o událostech a zážitcích
v podobě popisu, sdělení, vyprávění, dopisu a odpovědi na dopis
• při pohovorech, na které je připraven, klade vhodné otázky a
reaguje na dotazy tazatele
• ověří si i sdělí získané informace písemně

- dopis, mail
- formální úprava dopisu

• vyplní jednoduchý neznámý formulář
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

ODS
ČSP
IKT
literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

3. ročník
Garant předmětu: Miroslav Jílek, 0+3 týdně, V
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RVP 18-20-M/01 Informační technologie

7.1.2 Anglický jazyk

3. ročník

Člověk a svět
Dotace učebního bloku: 12
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• vyjádří písemně svůj názor na text
• komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a aktivně používá získanou
slovní zásobu včetně vybrané frazeologie v rozsahu daných
tematických okruhů, zejména v rutinních situacích každodenního
života, a vlastních zálib
• vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům osobního života a k
tématům z oblasti zaměření studijního oboru
• uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná sociokulturní specifika
daných zemí
Průřezová témata

- pomocná slovesa (shrnutí)
- systemizace časů
- tvoření otázek, záporu, krátké odpovědi

přesahy do učebních bloků:

ODS

přesahy z učebních bloků:
Občanská nauka 1
4. ročník
Soudobý svět

literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Volný čas, koníčky, sport
Dotace učebního bloku: 12
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a aktivně používá získanou
slovní zásobu včetně vybrané frazeologie v rozsahu daných
tematických okruhů, zejména v rutinních situacích každodenního
života, a vlastních zálib
• dodržuje základní pravopisné normy v písemném projevu,
opravuje chyby
• vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům osobního života a k
tématům z oblasti zaměření studijního oboru
• řeší pohotově a vhodně standardní řečové situace i jednoduché a
frekventované situace týkající se pracovní činnosti
Průřezová témata

- přítomný čas prostý a průběhový ( shrnutí )
- dějová a stavová slovesa
- trpný rod

přesahy do učebních bloků:

ODS

přesahy z učebních bloků:
Občanská nauka 2
2. ročník
Kultura. Člověk v lidském společenství

literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

Postupy

Formy práce

VOŠ, OA a SZŠ Domažlice
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Učební osnovy

Verze: 2., Datum: 1. 6. 2018, Platnost: 1.9.2018
RVP 18-20-M/01 Informační technologie

7.1.2 Anglický jazyk

3. ročník

Výtvarné umění, hudba, literatura
Dotace učebního bloku: 13
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• přednese připravenou prezentaci ze svého oboru a reaguje na
jednoduché dotazy publika
• komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a aktivně používá získanou
slovní zásobu včetně vybrané frazeologie v rozsahu daných
tematických okruhů, zejména v rutinních situacích každodenního
života, a vlastních zálib
• vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům osobního života a k
tématům z oblasti zaměření studijního oboru
• řeší pohotově a vhodně standardní řečové situace i jednoduché a
frekventované situace týkající se pracovní činnosti
Průřezová témata

- minulý čas prostý a průběhový ( opakování )
- minulý vs. předpřít. čas

přesahy do učebních bloků:

ODS

přesahy z učebních bloků:
Občanská nauka 2

IKT

2. ročník
Kultura. Člověk v lidském společenství

literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Popis a charakteristika osoby
Dotace učebního bloku: 13
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• přeformuluje a objasní pronesené sdělení a zprostředkuje
informaci dalším lidem
• vyslovuje srozumitelně co nejblíže přirozené výslovnosti, rozlišuje
základní zvukové prostředky daného jazyka a koriguje odlišnosti
zvukové podoby jazyka
• vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům osobního života a k
tématům z oblasti zaměření studijního oboru
Průřezová témata

- modální slovesa
- vyjadřování pravidel

přesahy do učebních bloků:

ODS

přesahy z učebních bloků:
Občanská nauka 2

IKT

2. ročník
Kultura. Člověk v lidském společenství

literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

Postupy

ostatní

Formy práce

VOŠ, OA a SZŠ Domažlice
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RVP 18-20-M/01 Informační technologie

7.1.2 Anglický jazyk

3. ročník

Počasí, příroda, ochrana životního prostředí
Dotace učebního bloku: 13
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• zapojí se do odborné debaty nebo argumentace, týká-li se
známého tématu
• vyslovuje srozumitelně co nejblíže přirozené výslovnosti, rozlišuje
základní zvukové prostředky daného jazyka a koriguje odlišnosti
zvukové podoby jazyka
• komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a aktivně používá získanou
slovní zásobu včetně vybrané frazeologie v rozsahu daných
tematických okruhů, zejména v rutinních situacích každodenního
života, a vlastních zálib
• vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům osobního života a k
tématům z oblasti zaměření studijního oboru
Průřezová témata

- vyjadřování budoucnosti

přesahy do učebních bloků:

ČŽP

přesahy z učebních bloků:
Občanská nauka 1
4. ročník
Soudobý svět
Občanská nauka 2
2. ročník
Kultura. Člověk v lidském společenství

literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Záliby, zájmy
Dotace učebního bloku: 12
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných, předvídatelných
situacích
• vyslovuje srozumitelně co nejblíže přirozené výslovnosti, rozlišuje
základní zvukové prostředky daného jazyka a koriguje odlišnosti
zvukové podoby jazyka
• komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a aktivně používá získanou
slovní zásobu včetně vybrané frazeologie v rozsahu daných
tematických okruhů, zejména v rutinních situacích každodenního
života, a vlastních zálib
• vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům osobního života a k
tématům z oblasti zaměření studijního oboru
• řeší pohotově a vhodně standardní řečové situace i jednoduché a
frekventované situace týkající se pracovní činnosti
Průřezová témata

- otázky s LIKE
- slovesné vazby

přesahy do učebních bloků:

IKT

přesahy z učebních bloků:
Občanská nauka 2
2. ročník
Kultura. Člověk v lidském společenství

VOŠ, OA a SZŠ Domažlice
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7.1.2 Anglický jazyk

3. ročník
literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Jídlo, stravovací návyky
Dotace učebního bloku: 12
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• zapojí se do odborné debaty nebo argumentace, týká-li se
známého tématu
• dodržuje základní pravopisné normy v písemném projevu,
opravuje chyby
• vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům osobního života a k
tématům z oblasti zaměření studijního oboru
• řeší pohotově a vhodně standardní řečové situace i jednoduché a
frekventované situace týkající se pracovní činnosti
Průřezová témata

- vztažná zájmena
- přívlastek

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

IKT

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

Obchodní korespondence
Dotace učebního bloku: 12
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• používá vhodně základní odbornou slovní zásobu ze svého
studijního oboru
• dodržuje základní pravopisné normy v písemném projevu,
opravuje chyby
Průřezová témata

- dopis, mail
- formální úprava obchodního dopisu

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

ČSP

literatura

materiály, pomůcky

VOŠ, OA a SZŠ Domažlice
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RVP 18-20-M/01 Informační technologie

7.1.2 Anglický jazyk

3. ročník
Metody

Postupy

Formy práce

4. ročník
Garant předmětu: Irena Šlajsová, 0+2 týdně, V

Pracovní proces, pracovní nabídky
Dotace učebního bloku: 9
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• rozumí přiměřeným souvislým projevům a diskusím rodilých
mluvčích pronášeným ve standardním hovorovém tempu
• dokáže experimentovat, zkoušet a hledat způsoby vyjádření
srozumitelné pro posluchače
Průřezová témata

- inzerát
- žádost o místo
- životopis

přesahy do učebních bloků:

ČSP

přesahy z učebních bloků:
Český jazyk
2. ročník
Komunikační a slohová výchova
Občanská nauka 1
3. ročník
Člověk v lidském společenství

literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Hodnoty v lidském životě, dobročinnost
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• vyhledá, zformuluje a zaznamená informace nebo fakta týkající se
studovaného oboru
• uplatňuje základní způsoby tvoření slov v jazyce
Průřezová témata

- podmínkové věty
- časové věty
- klasifikace adjektiv

přesahy do učebních bloků:

ODS

přesahy z učebních bloků:
Občanská nauka 1
4. ročník
Člověk a svět
Občanská nauka 2
2. ročník
Kultura. Člověk v lidském společenství

VOŠ, OA a SZŠ Domažlice
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7.1.2 Anglický jazyk

4. ročník
literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Mezilidské vztahy
Dotace učebního bloku: 9
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• rozumí přiměřeným souvislým projevům a diskusím rodilých
mluvčích pronášeným ve standardním hovorovém tempu
• dokáže experimentovat, zkoušet a hledat způsoby vyjádření
srozumitelné pro posluchače
Průřezová témata

- modalita
- přídavná jména hodnotící

přesahy do učebních bloků:

ODS

přesahy z učebních bloků:
Občanská nauka 1
3. ročník
Člověk v lidském společenství
4. ročník
Člověk a svět
Občanská nauka 2
2. ročník
Kultura. Člověk v lidském společenství

literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Závislosti a jejich působení v lidském životě
Dotace učebního bloku: 9
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• vyhledá, zformuluje a zaznamená informace nebo fakta týkající se
studovaného oboru
• prokazuje faktické znalosti především o geografických,
demografických, hospodářských, politických, kulturních faktorech
zemí dané jazykové oblasti včetně vybraných poznatků studijního
oboru, a to i z jiných vyučovacích předmětů, a uplatňuje je také v
porovnání s reáliemi mateřské země
Průřezová témata

- předpřítomný čas průběhový
- časové výrazy
- složená substantiva

přesahy do učebních bloků:

ODS

přesahy z učebních bloků:
Občanská nauka 2
2. ročník
Kultura. Člověk v lidském společenství
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4. ročník
literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Názory a stanoviska
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• vyhledá, zformuluje a zaznamená informace nebo fakta týkající se
studovaného oboru
• prokazuje faktické znalosti především o geografických,
demografických, hospodářských, politických, kulturních faktorech
zemí dané jazykové oblasti včetně vybraných poznatků studijního
oboru, a to i z jiných vyučovacích předmětů, a uplatňuje je také v
porovnání s reáliemi mateřské země
Průřezová témata

- nepřímá otázka
- dovětek
- slovesa s doplňkem
- idiomy

přesahy do učebních bloků:

ODS

přesahy z učebních bloků:
Občanská nauka 1

ČSP

4. ročník
Člověk a svět

literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Zvyky, tradice, svátky
Dotace učebního bloku: 9
Výsledky vzdělávání

Učivo

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

- nepřímá řeč
- souslednost časů

přesahy do učebních bloků:

ODS

přesahy z učebních bloků:
Občanská nauka 2
2. ročník
Kultura. Člověk v lidském společenství
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4. ročník
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

Metody

ostatní

Postupy

Formy práce

Obchodní korespondence
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• uplatňuje základní způsoby tvoření slov v jazyce

- dopis, mail
- formální úprava obchodního dopisu

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

přesahy do učebních bloků:

ČSP

přesahy z učebních bloků:
Český jazyk
2. ročník
Komunikační a slohová výchova

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

Metody

Postupy

ostatní

Formy práce

7.1.3 Německý jazyk
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

3

2+1

0+3

0+2

Hana Konečná

Hana Konečná

Hana Konečná

Hana Konečná

Charakteristika předmětu
CIZÍ JAZYK – německý jazyk, vyšší úroveň
Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie
Forma vzdělání: denní
Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 357
Platnost: od 1.9.2018 počínaje 1. ročníkem
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecné cíle
Výuka cizích jazyků je významnou součástí všeobecného vzdělávání žáků. Rozšiřuje a prohlubuje
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jejich komunikativní kompetenci a celkový kulturní rozhled a zároveň vytváří základ pro jejich další
jazykové i profesní zdokonalování.
Ve výuce cizích jazyků je třeba vedle zprostředkování kognitivní výkonnosti žáka (jazykové
vědomosti gramatické, lexikální, pravopisné, fonetické aj.) klást důraz na motivaci žáka a jeho zájem o
studium cizího jazyka. Je proto nezbytně nutné používat metody směřující k propojení izolovaného
školního prostředí s reálným prostředím existujícím mimo školu – využití multimediálních programů a
internetu, navazování kontaktů se školami v zahraničí, organizování výměnných, výukových i
poznávacích zájezdů, zapojování žáků do projektů a soutěží.
Aktivní znalost cizích jazyků je v současné době nezbytná jak z hlediska globálního, protože přispívá
k bezprostřední, a tudíž účinnější mezinárodní komunikaci, tak i pro osobní potřebu žáka, neboť
usnadňuje přístup k aktuálním informacím a osobním kontaktům a tím umožňuje vyšší mobilitu a
nezávislost žáka.
Výuka cizích jazyků si tedy klade dva hlavní cíle:
- komunikativní, cíl hlavní, daný specifikou předmětu a vymezený výstupními požadavky a cíli,
vede žáky k získání klíčových komunikativních jazykových kompetencí a připravuje je
k efektivní účasti v přímé i nepřímé komunikaci včetně přístupu k informačním zdrojům,
- výchovně vzdělávací přispívá k formování osobnosti žáků, učí je toleranci k hodnotám jiných
národů a jejich respektování.
Vzdělávání v prvním cizím jazyce navazuje na úroveň jazykových znalostí a komunikačních
kompetencí A2 Společného evropského referenčního rámce získanou na ZŠ, vede žáky
k prohlubování komunikačních kompetencí získaných na ZŠ (znalosti lingvistické, sociolingvistické,
pragmatické) a směřuje k osvojení takové úrovně komunikativních jazykových kompetencí, která
odpovídá stupnici B2 Společného evropského referenčního rámce.
Vzdělávání ve druhém cizím jazyce navazuje na poznání českého a prvního cizího jazyka ze ZŠ, vede
žáky k prohlubování komunikačních kompetencí a směřuje k osvojení takové úrovně komunikativních
jazykových kompetencí, která odpovídá stupnici B1 Společného evropského referenčního rámce.
Charakteristika učiva
Obsahem výuky je systematické rozvíjení:
- řečových dovedností zahrnujících dovednosti receptivní, produktivní i interaktivní,
- přiměřeného rozsahu jazykových prostředků, tj. slovní zásoby (produktivně si žák osvojí 5-6
lexikálních jednotek za 1 vyučovací hodinu, celkem 500 - 600 lexikálních jednotek za rok)
včetně nejběžnější frazeologie a odborné terminologie (20%), mluvnice, zvukové a grafické
stránky jazyka,
- zeměvědných poznatků a jejich porovnání z oblasti reálií České republiky a zemí příslušné
jazykové oblasti.
Řečové dovednosti
- společenské a zdvořilostní fráze (pozdrav, prosba, poděkování, oslovení, představování,
rozloučení)
- vyjádření, odůvodnění a obhájení postoje nebo názoru (souhlas, nesouhlas, odmítnutí, zákaz,
možnost, nemožnost, nutnost, schopnost)
- emoce (libost, nelibost, zájem, nezájem, zklamání, překvapení, obava, vděčnost, sympatie,
lhostejnost)- morální stanovisko (omluva, odpuštění, pochvala, pokárání, lítost)
- pokyn k činnosti ( žádost, přání, prosba, nabídka, výzva, rada, pozvání, doporučení)
- vlastní písemný projev a odpověď (vzkaz, pozdrav, přání, blahopřání, pozvání, osobní dopis,
úřední dopis - žádost, inzerát, strukturovaný životopis, pozvánka, charakteristika)
- delší písemný projev (vypravování, popis, úvaha apod.)
- stručné zaznamenání čteného textu či slyšeného projevu, reprodukce
Tematické okruhy
- domov, rodina
- mezilidské vztahy
- osobní charakteristika
- kultura a umění
- sport, volný čas
- bydlení, obchody a služby
- stravování, péče o zdraví
- cestování, doprava, ubytování
- škola a studium, zaměstnání
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- člověk a společnost
- příroda, životní prostředí
- věda a technika
- podnebí, počasí, roční období
- reálie České republiky a porovnání se zeměmi příslušné jazykové oblasti
Reálie zemí příslušné jazykové oblasti
- význam daného jazyka
- reálie příslušných zemí (geografické údaje, historie, společensko-politická charakteristika,
ekonomika a kultura)
- život v zemích dané jazykové oblasti (rodina, vzdělání, práce, volný čas)
- tradice a zvyky
- forma státu, demokratické tradice
- kultura a tradice
- literatura a umění
- autentické materiály (encyklopedie, noviny a časopisy, filmy v původním znění, ITC - aktuální
internetové stránky)
Tématické okruhy odborné
- práce a zaměstnání, příprava na povolání, budoucí profese, hledání zaměstnání (inzerce, žádost o
místo, životopis), pracovní hodnocení, nezaměstnanost
- osobní a úřední dopis
- fax, e-mail
- obchod a trh (sjednání a průběh služebního jednání, uzavírání smluv, zápis jednání apod.)
- základní terminologie z oblasti průmyslu, zemědělství, bankovnictví, pojišťovnictví apod. na
základě práce s texty
Obchodní korespondence
- dopis, fax, mail
- formální úprava obchodního dopisu
- základní frazeologie obchodní korespondence
- poptávka a nabídka, odpověď na nabídku
- objednávka, potvrzení objednávky, vyřízení objednávky, avízo
- reklamace, vyřízení reklamace
Pojetí výuky
V současném pojetí výuky je nutné akceptovat individuální vzdělávací potřeby žáků.
Vyučující se budou orientovat na:
- autodidaktické metody a vedení žáků k osvojování různých technik samostatného učení a
individuální práci odpovídajícím jejich schopnostem,
- sociálně komunikativní aspekty učení a vyučování - dialogické slovní metody - týmová práce
a kooperace, diskuse, panelové diskuse, brainstorming, brainwriting, v receptivních tématech
využívání ICT, sebehodnocení žáků prostřednictvím Evropského jazykového portfolia (EJP), to
vše za předpokladu, že žáci jsou dostatečně informováni o konkrétním tématu ( i na základě
autodidaktických metod) a jsou tak schopni naplňovat sociálně komunikativní formy učení
v konkrétních hodinách, vyučující pak musí žáky podporovat v tom, aby dokázali jevy
zobecňovat, srovnávat a pokud možno objektivně hodnotit, vyučující dále kladou důraz na
potřebu kultivovaného mluveného i písemného projevu,
- motivační činitele - zařazení her a soutěží (vždy s vyhodnocením!), simulačních metod, veřejné
prezentace žáků, uplatňování projektové metody výuky, podpora aktivit nadpředmětového
charakteru mj. s cílem vypěstovat u co největší části žáků potřebu dorozumět se s mluvčími
z daných jazykových oblastí.
Metody:
Vyučující se budou orientovat na:
- autodidaktické metody a vedení žáků k osvojování různých technik samostatného učení a
individuální práci odpovídajícím jejich schopnostem,
- sociálně komunikativní aspekty učení a vyučování - dialogické slovní metody, metoda řízeného rpzhovoru,
skupinová práce a kooperace, řízená diskuse, brainstorming, brainwriting, v receptivních tématech
využívání ICT, sebehodnocení žáků prostřednictvím Evropského jazykového portfolia (EJP), to
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vše za předpokladu, že žáci jsou dostatečně informováni o konkrétním tématu ( i na základě
autodidaktických metod) a jsou tak schopni naplňovat sociálně komunikativní formy učení
v konkrétních hodinách, vyučující pak musí žáky podporovat v tom, aby dokázali jevy
zobecňovat, srovnávat a pokud možno objektivně hodnotit, vyučující dále kladou důraz na
potřebu kultivovaného mluveného i písemného projevu,
- motivační činitele - zařazení her a soutěží (vždy s vyhodnocením!), simulačních metod, veřejné
prezentace žáků, uplatňování projektové metody výuky mj. s cílem vypěstovat u co největší části žáků potřebu
dorozumět se s mluvčími z daných jazykových oblastí.
Hodnocení výsledků
Důraz bude kladen na řečové dovednosti, porozuměmí rodilému mluvčímu, porozumění textu, dovednosti
interpretovat text, vyměňovat si informace v rozhovorech, schopnost aplikovat osvojemé společenské fráze
v rozhovoru, slovní zásobu, správnost osvojených gramatických struktur uplatněných v písemném projevu.
V každém ročníku budou zařazeny písemné kontrolní práce (dvě v každém školním roce, jedna z nich může bát
domácí). Klasifikace je vyjádřená známkou podle stupnice 1 - 5. Definice úrovně vědomostí a kompetencí
odpovídající jednotlivým stupňům známek vychází z definic vnitřního řádu školy. Při hodnocení se přihlíží nejen
ke gramatické a lexikální správnosti, ale zohledňuje se také rozsah a rozmanitost používaných jazykových
a stylizačních prostředků.
Výuka cizích jazyků přispívá rovněž k realizaci následujících průřezových témat:
Občan v demokratické společnosti
Žák je veden k tomu, aby:
- dokázal se orientovat v masových médiích, využíval je, ale také kriticky hodnotil, učil se být
odolný vůči myšlenkové a názorové manipulaci,
- uměl jednat s lidmi, diskutovat o citlivých a kontroverzních otázkách, hledat kompromisní řešení,
- byl ochoten angažovat se nejen ve vlastní prospěch, ale i pro veřejné zájmy a ve prospěch lidí
v jiných zemích a na jiných kontinentech,
- vážil si materiálních a duchovních hodnot a snažil se je chránit a zachovat pro budoucí generace,
- byl tolerantní a respektoval tradice a společenské zvyklosti daného sociokulturního prostředí,
- aktivně vystupovat proti projevům rasové nesnášenlivosti a xenofobie.
Člověk a životní prostředí
Žák je veden k tomu, aby:
- poznával svět a učil se mu rozumět,
- chápal význam strategie udržitelného rozvoje světa a seznamoval se s jejím zajišťováním
v zemích dané jazykové oblasti,
- chápal a respektoval nutnost ekologického chování v souvislosti s lidským zdravím.
Informační a komunikační technologie
Žák je veden k tomu, aby:
- používal internet pro vyhledávání doplňujících informací a aktuálních údajů z oblasti
společensko-politického a kulturního dění v zemích dané oblasti,
- využíval on-line učebnic a testů pro domácí samostudium.
Mezipředmětové vztahy
- český jazyk
- dějepis
- hospodářský zeměpis
- občanská nauka
- úvod do výpočetní techniky

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení
• mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
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• ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky
• uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně
vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný
• s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.),
pořizovat si poznámky
• využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí
• sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků
svého učení ze strany jiných lidí
• znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání
• Kompetence k řešení problémů
• porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení
problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a
ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky
• uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) a
myšlenkové operace
• volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro
splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve
• spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
• Komunikativní kompetence
• vyjadřovat se přiměřeně k 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
• účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje
• zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na běžná i
odborná témata
• dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii
• zaznamenávat písemně 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
• dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném prostředí
nejméně v jednom cizím jazyce
• dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní uplatnění dle potřeb a charakteru
příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět běžné odborné terminologii a pracovním
pokynům v písemné i ústní formě)
• chápat výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni k
prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním učení
• Personální a sociální kompetence
• posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a
chování v různých situacích
• stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní
orientace a životních podmínek
• reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných
lidí, přijímat radu i kritiku
• ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí
• mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si
vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí
• pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností
• přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly
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• podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě
zvažovat návrhy druhých
• přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním
konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým
• Občanské kompetence a kulturní povědomí
• jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném
zájmu
• dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní
specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci
• uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském a
světovém kontextu
• podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen
pozitivní vztah
• Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
• mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání; uvědomovat si
význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním
podmínkám
• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s
informacemi
• uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a
kriticky přistupovat k získaných informacím, být mediálně gramotní

1. ročník
Garant předmětu: Hana Konečná, 3 týdně, P

První kontakty
Dotace učebního bloku: 17
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu
tvoření
• porozumí školním a pracovním pokynům
• zapojí se do hovoru bez přípravy
• vyměňuje si informace, které jsou běžné při neformálních
hovorech
Průřezová témata

přítomný čas sloves, sloveso sein
osobní zájmena v 1. pádě
slovosled ve větě oznamovací a tázací
kladná a záporná odpověď
tázací příslovce wo? A předložka in
tvar möchtčíslovky základní

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

ODS
- osobnost a její rozvoj - komunikace
literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce
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1. ročník

Lidé, jejich země, jejich jazyk
Dotace učebního bloku: 17
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• porozumí školním a pracovním pokynům
• požádá o upřesnění nebo zopakování sdělené informace, pokud
nezachytí přesně význam sdělení
• nalezne v promluvě hlavní a vedlejší myšlenky a důležité
informace
Průřezová témata

přítomný čas sloves
všeobecný podmět man
tázací zájmena wer a was
tázací příslovce woher a předložka aus
názvy jazyků a zemí
určení rodu podstatných. jmen podle přípony

přesahy do učebních bloků:

ODS

přesahy z učebních bloků:
Český jazyk

- osobnost a její rozvoj - komunikace soudobý svět

2. ročník
Zdokonalování jazykových vědomostí
a dovedností
Občanská nauka 1
4. ročník
Soudobý svět
Občanská nauka 2
2. ročník
Člověk jako občan v demokratickém
státě

literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Rodina, sourozenci, domácí zvířata
Dotace učebního bloku: 17
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• porozumí školním a pracovním pokynům

přítomný čas slovesa haben
skloňování členu určitého a neurčitého a přivlastňovacích zájmen,
zápor kein
předložka von
tvoření množného čísla podstatných jmen

• přeloží text a používá slovníky i elektronické
• domluví se v běžných situacích; získá i poskytne informace
• nalezne v promluvě hlavní a vedlejší myšlenky a důležité
informace
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ODS

Občanská nauka 1

Občanská nauka 1

- komunikace - jednotlivec a společenské
skupiny - morálka, odpovědnost, tolerance,
solidarita

3. ročník

3. ročník

Člověk v lidském společenství

Člověk v lidském společenství
Občanská nauka 2
2. ročník
Kultura. Člověk v lidském společenství

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní
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1. ročník
Metody

Postupy

Formy práce

Můžeš ni prosím pomoci?
Dotace učebního bloku: 17
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu
tvoření
• zapojí se do hovoru bez přípravy

modální slovesa
význam modálních cloves
modální slovesa ve větě

• přeloží text a používá slovníky i elektronické
• čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty, orientuje se
v textu
• vypráví jednoduché příběhy, zážitky, popíše své pocity
• domluví se v běžných situacích; získá i poskytne informace
• požádá o upřesnění nebo zopakování sdělené informace, pokud
nezachytí přesně význam sdělení
• nalezne v promluvě hlavní a vedlejší myšlenky a důležité
informace
• používá opisné prostředky v neznámých situacích, při vyjadřování
složitých myšlenek
• používá stylisticky vhodné obraty umožňující nekonfliktní vztahy a
komunikaci
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

ČŽP

Občanská nauka 1

- morálka, odpovědnost, tolerance, solidarita
- komunikace

přesahy z učebních bloků:

3. ročník
Člověk v lidském společenství

literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Jídlo a pití
Dotace učebního bloku: 17
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu
tvoření
• zapojí se do hovoru bez přípravy

Způsobové sloveso mögen
rozkazovací způsob
Zápor nicht, kein, nichts
složená slova

• čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty, orientuje se
v textu
• pronese jednoduše zformulovaný monolog před publikem
• domluví se v běžných situacích; získá i poskytne informace
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:
Občanská nauka 1
3. ročník
Člověk v lidském společenství
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1. ročník
literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Denní program
Dotace učebního bloku: 14
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• zapojí se do hovoru bez přípravy
• vyměňuje si informace, které jsou běžné při neformálních
hovorech
• požádá o upřesnění nebo zopakování sdělené informace, pokud
nezachytí přesně význam sdělení
• domluví se v běžných situacích; získá i poskytne informace

způsobové sloveso wissen
rozkazovací způsob
vazba es gibt
3. pád po otázce wo?
předložky se 3. pádem
předložky se 4. pádem

• požádá o upřesnění nebo zopakování sdělené informace, pokud
nezachytí přesně význam sdělení
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

ČŽP

Český jazyk

- morálka, svoboda, odpovědnost, tolerance,
solidarita - komunikace

přesahy z učebních bloků:

2. ročník
Zdokonalování jazykových vědomostí
a dovedností

literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

Postupy

ostatní

Formy práce

2. ročník
Garant předmětu: Hana Konečná, 2+1 týdně, P
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2. ročník

Přátelé
Dotace učebního bloku: 17
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty, orientuje se
v textu
• vypráví jednoduché příběhy, zážitky, popíše své pocity

přítomný čas nepravidelných sloves
2. pád vlatních jmen
přivlastňovací zájmena
osobní zájmena - skloňování

• pronese jednoduše zformulovaný monolog před publikem
• vyměňuje si informace, které jsou běžné při neformálních
hovorech
• používá stylisticky vhodné obraty umožňující nekonfliktní vztahy a
komunikaci
• požádá o upřesnění nebo zopakování sdělené informace, pokud
nezachytí přesně význam sdělení
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ODS

Občanská nauka 1

Občanská nauka 1

- komunikace - morálka, odpovědnost,
tolerance, solidarita - vyjednávání, řešení
konfliktů - osobnost a její rozvoj

3. ročník

3. ročník

Člověk v lidském společenství

Člověk v lidském společenství
4. ročník
Člověk a svět
Občanská nauka 2
2. ročník
Kultura. Člověk v lidském společenství

literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Každodenní život
Dotace učebního bloku: 17
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• ověří si i sdělí získané informace písemně

způsobová slovesa
předložky se 3. pádem
předložky se 3. a se 4. pádem
určení času

• rozpozná význam obecných sdělení a hlášení
• používá opisné prostředky v neznámých situacích, při vyjadřování
složitých myšlenek
• vyřeší většinu běžných denních situací, které se mohou odehrát v
cizojazyčném prostředí
• uplatňuje základní způsoby tvoření slov v jazyce
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ODS

Občanská nauka 1

Občanská nauka 1

- komunikace - morálka, odpovědnost,
tolerance, solidarita

3. ročník

4. ročník

Člověk v lidském společenství

Člověk a svět
Občanská nauka 2
2. ročník
Kultura. Člověk v lidském společenství
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2. ročník
literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Naše město, náš dům
Dotace učebního bloku: 17
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace vyslechnuté nebo
přečtené
• zaznamená písemně podstatné myšlenky a informace z textu,
zformuluje vlastní myšlenky a vytvoří text o událostech a zážitcích
v podobě popisu, sdělení, vyprávění, dopisu a odpovědi na dopis
• uplatňuje různé techniky čtení textu

minulý čas – perfektum
přítomný čas sloves lliegen, stehen
sloveso wissen
předložky se 3. a 4. pádem

• ověří si i sdělí získané informace písemně
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ODS

Český jazyk

Občanská nauka 1

- stát, politický systém, soudobý svět společnost - jednotlivec a společenské
skupiny, kultura, náboženství - historie masová média

2. ročník

3. ročník

Zdokonalování jazykových vědomostí
a dovedností
Práce s textem, získávání informací

Člověk v lidském společenství
Občanská nauka 2
2. ročník

Občanská nauka 1

Kultura. Člověk v lidském společenství

3. ročník
Člověk v lidském společenství
Člověk a právo
literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Škola
Dotace učebního bloku: 17
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace vyslechnuté nebo
přečtené
• sdělí a zdůvodní svůj názor

použití zvratného zájmena
minulý čas - préteritum a perfektum
pomocná slovesa haben a sein
minulý čas pomocných sloves

• uplatňuje různé techniky čtení textu
• ověří si i sdělí získané informace písemně
• při pohovorech, na které je připraven, klade vhodné otázky a
reaguje na dotazy tazatele
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2. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

ČŽP

přesahy z učebních bloků:
Občanská nauka 2

- zásady zdravého životního stylu a vědomí
odpovědnosti za své zdraví - vztah člověka k
prostředí

2. ročník
Kultura. Člověk v lidském společenství

literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Zkušenosti z ciziny
Dotace učebního bloku: 13
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• rozpozná význam obecných sdělení a hlášení

opakovací lekce
minulý čas – perfektum
minulý čas – préteritum
příslovečná určení času

• ověří si i sdělí získané informace písemně
• při pohovorech, na které je připraven, klade vhodné otázky a
reaguje na dotazy tazatele
• vyřeší většinu běžných denních situací, které se mohou odehrát v
cizojazyčném prostředí
• zaznamená vzkazy volajících
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

ODS

Občanská nauka 1

- komunikace, řešení konfliktů - morálka,
odpovědnost, solidarita, soucítění - vědomí
sebeodpovědnosti

přesahy z učebních bloků:

3. ročník
Člověk v lidském společenství

literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Stala se nehoda
Dotace učebního bloku: 18
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace vyslechnuté nebo
přečtené
• sdělí a zdůvodní svůj názor

předložky se 3. nebo se 4. pádem
slovesa stehen – stellen, liegen – legen, hängen

• při pohovorech, na které je připraven, klade vhodné otázky a
reaguje na dotazy tazatele
• vyřeší většinu běžných denních situací, které se mohou odehrát v
cizojazyčném prostředí
• vyplní jednoduchý neznámý formulář
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2. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

ODS

Hospodářský zeměpis

- komunikace, řešení konfliktů - morálka,
odpovědnost, solidarita, soucítění - vědomí
sebeodpovědnosti

přesahy z učebních bloků:

3. ročník
Česká republika
Občanská nauka 1
Člověk v lidském společenství

literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

3. ročník
Garant předmětu: Hana Konečná, 0+3 týdně, P

Plány na dovolenou
Dotace učebního bloku: 24
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace vyslechnuté nebo
přečtené
• sdělí a zdůvodní svůj názor

zeměpisné názvy
příslovečné určení místa
souvětí podřadné – spojky dass a wenn

• vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných, předvídatelných
situacích
• při pohovorech, na které je připraven, klade vhodné otázky a
reaguje na dotazy tazatele
• přeformuluje a objasní pronesené sdělení a zprostředkuje
informaci dalším lidem
• rozpozná význam obecných sdělení a hlášení
• zaznamená písemně podstatné myšlenky a informace z textu,
zformuluje vlastní myšlenky a vytvoří text o událostech a zážitcích
v podobě popisu, sdělení, vyprávění, dopisu a odpovědi na dopis
• vyřeší většinu běžných denních situací, které se mohou odehrát v
cizojazyčném prostředí
• zaznamená vzkazy volajících
• ověří si i sdělí získané informace písemně
• při pohovorech, na které je připraven, klade vhodné otázky a
reaguje na dotazy tazatele
• vyplní jednoduchý neznámý formulář
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7.1.3 Německý jazyk

3. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ČSP

Český jazyk

Občanská nauka 1

- morálka, zodpovědnost - osobnost a její
rozvoj - komunikace, vyjednávání, řešení
konfliktů - zodpovědnost za vlastní život význam vzdělání a celoživotního učení práce s informacemi

3. ročník

3. ročník

Zdokonalování jazykových vědomostí
a dovedností
Občanská nauka 1

Člověk v lidském společenství

Člověk v lidském společenství
Člověk a právo
literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Co děláš pro svoje zdraví
Dotace učebního bloku: 25
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace vyslechnuté nebo
přečtené
• sdělí a zdůvodní svůj názor

zvratná slovesa
časové předložky
části těla, nemoci, léčení, léky

• rozpozná význam obecných sdělení a hlášení
• uplatňuje různé techniky čtení textu
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

ODS

Český jazyk

- stát, politický systém, politika, soudobý svět
- společnost - jednotlivec a společenské
skupiny, kultura, náboženství - masová
média - orientace v mediálních obsazích,
kritické hodnocení

přesahy z učebních bloků:

1. ročník
Práce s textem a získávání informací
Dějepis
Svět po roce 1945

literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

Postupy

Formy práce
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7.1.3 Německý jazyk

3. ročník

Lidé jako já a ty
Dotace učebního bloku: 25
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace vyslechnuté nebo
přečtené
• sdělí a zdůvodní svůj názor

stupňování přídavných jmen po členu určitém a neurčitém
tázací zájména welcher, was für ein

• uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná sociokulturní specifika
daných zemí
• zaznamená písemně podstatné myšlenky a informace z textu,
zformuluje vlastní myšlenky a vytvoří text o událostech a zážitcích
v podobě popisu, sdělení, vyprávění, dopisu a odpovědi na dopis
• uplatňuje různé techniky čtení textu
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

ODS

Občanská nauka 1

- osobnost a její rozvoj - jednotlivec a
společenské skupiny, kultura, náboženství

přesahy z učebních bloků:

4. ročník
Člověk a svět

ČSP
- zodpovědnost za vlastní život - význam
vzdělání a celoživotního učení - identifikace
a formulování vlastních priorit
literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Práce a povolání
Dotace učebního bloku: 25
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace vyslechnuté nebo
přečtené
• sdělí a zdůvodní svůj názor

sloveso werden
vedlejší věty účelové se spojkou dami, konstrukce s um - zu
závislý infinitiv s zu
zpracování vedlejších vět se spojkami dass a damit

• řeší pohotově a vhodně standardní řečové situace i jednoduché a
frekventované situace týkající se pracovní činnosti
• komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a aktivně používá získanou
slovní zásobu včetně vybrané frazeologie v rozsahu daných
tematických okruhů, zejména v rutinních situacích každodenního
života, a vlastních zálib
• vyřeší většinu běžných denních situací, které se mohou odehrát v
cizojazyčném prostředí
• při pohovorech, na které je připraven, klade vhodné otázky a
reaguje na dotazy tazatele
• vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům osobního života a k
tématům z oblasti zaměření studijního oboru
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ODS

Občanská nauka 1

Občanská nauka 1

- komunikace - morálka, odpovědnost,
tolerance, solidarita

3. ročník

3. ročník

Člověk v lidském společenství

ČSP

Člověk v lidském společenství
4. ročník

- práce s informacemi, vyhledávání,
vyhodnocování a využívání informací

Člověk a svět

VOŠ, OA a SZŠ Domažlice
SMILE verze 3.2.0

69

Informační technologie - platné od 1.9.2018

Učební osnovy

Verze: 2., Datum: 1. 6. 2018, Platnost: 1.9.2018
RVP 18-20-M/01 Informační technologie

7.1.3 Německý jazyk

3. ročník
literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

4. ročník
Garant předmětu: Hana Konečná, 0+2 týdně, P

Sny a přání
Dotace učebního bloku: 15
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• sdělí a zdůvodní svůj názor
• dokáže experimentovat, zkoušet a hledat způsoby vyjádření
srozumitelné pro posluchače
• zapojí se do odborné debaty nebo argumentace, týká-li se
známého tématu
• komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a aktivně používá získanou
slovní zásobu včetně vybrané frazeologie v rozsahu daných
tematických okruhů, zejména v rutinních situacích každodenního
života, a vlastních zálib
• řeší pohotově a vhodně standardní řečové situace i jednoduché a
frekventované situace týkající se pracovní činnosti
• vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných, předvídatelných
situacích

trpný rod a jeho použití
všeobecný podmět man
tvoření příčestí přítomného a minulého

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ODS

Občanská nauka 1

Konverzace v německém jazyce

- stát, politický systém, politika, soudobý svět
- společnost - jednotlivec a společenské
skupiny, kultura, náboženství - masová
média - orientace v mediálních obsazích,
kritické hodnocení

3. ročník

4. ročník

Člověk v lidském společenství

Rakousko, Vídeň

Člověk a právo

Švýcarsko
Občanská nauka 2
2. ročník
Člověk jako občan v demokratickém
státě

literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

Postupy

Formy práce
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4. ročník

Berlin
Dotace učebního bloku: 15
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• rozumí přiměřeným souvislým projevům a diskusím rodilých
mluvčích pronášeným ve standardním hovorovém tempu
• prokazuje faktické znalosti především o geografických,
demografických, hospodářských, politických, kulturních faktorech
zemí dané jazykové oblasti včetně vybraných poznatků studijního
oboru, a to i z jiných vyučovacích předmětů, a uplatňuje je také v
porovnání s reáliemi mateřské země
• uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná sociokulturní specifika
daných zemí
• vyjádří písemně svůj názor na text

zájmena neurčitá
konjunktiv I
přímá a nepřímá řeč
podstatná jména přejatá z angličtiny

• vyslovuje srozumitelně co nejblíže přirozené výslovnosti, rozlišuje
základní zvukové prostředky daného jazyka a koriguje odlišnosti
zvukové podoby jazyka
• dodržuje základní pravopisné normy v písemném projevu,
opravuje chyby
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

Fakta, zprávy
Dotace učebního bloku: 15
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• vyhledá, zformuluje a zaznamená informace nebo fakta týkající se
studovaného oboru
• zapojí se do odborné debaty nebo argumentace, týká-li se
známého tématu
• používá vhodně základní odbornou slovní zásobu ze svého
studijního oboru
• vyjádří písemně svůj názor na text
Průřezová témata

podstatná a přídavná jména složená
vedlejší věty způsobové se spojkou indem
vazby podstatných a přídavných jmen

přesahy do učebních bloků:

ČŽP

přesahy z učebních bloků:
Občanská nauka 1

- odpovědný přístup k životnímu prostředí

4. ročník
Soudobý svět
Občanská nauka 2
2. ročník
Kultura. Člověk v lidském společenství

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní
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7.1.4 Konverzace v anglickém jazyce

4. ročník
Metody

Postupy

Formy práce

Vídeň
Dotace učebního bloku: 15
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• přednese připravenou prezentaci ze svého oboru a reaguje na
jednoduché dotazy publika
• vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům osobního života a k
tématům z oblasti zaměření studijního oboru
• přeformuluje a objasní pronesené sdělení a zprostředkuje
informaci dalším lidem
Průřezová témata

vyhledávání informací z odborných textů
procvičování metody řízrného rozhovoru
sestavení soukromého dopisu, zprávy

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

ODS
- komunikace - stát, soudobý svět společnost - kultura, náboženství
literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

7.1.4 Konverzace v anglickém jazyce
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník
0+2
Robert Forberger

Charakteristika předmětu
KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE
Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie
Forma vzdělání: denní
Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 60
Platnost: od 1.9.2018 počínaje 1. ročníkem
Učivo je uspořádáno do jednotlivých tématických celků, které jsou koncipovány tak, aby navazovaly na učivo
předmětu anglický jazyk, pokud se týká slovní zásoby, terminologie i gramatiky.
Cílem je aktivní osvojení rozšířené slovní zásoby a lepší zvládání komunikativních situací. Volba tématických
celků rovněž odpovídá dnešním potřebám, které přispívají k výchově k demokracii a k poznávání života
společnosti především v zemích Evropské unie a v zemích příslušné jazykové oblasti.
Celý komplex výuky a vyučovacích metod je podřízen zvyšování komunikativních kompetencí žáků.
Žákům je dáván co největší prostor pro uplatnění jejich jazykových a řečových dovedností, pro obhájení názorů
a argumentaci. Důležitou a nedílnou součástí výuky je používání čtených a poslechových textů, které slouží jako
východisko následné komunikativní situace a diskusi. Texty mají rovněž výchovnou a poznávací funkci. Jejich
zdrojem jsou učebnice, časopisy a prostřednictvím internetu také denní tisk a vybraná beletrie.
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7.1.4 Konverzace v anglickém jazyce

Metody:
Vyučující se budou orientovat na:
- autodidaktické metody a vedení žáků k osvojování různých technik samostatného učení a
individuální práci odpovídajícím jejich schopnostem,
- sociálně komunikativní aspekty učení a vyučování - dialogické slovní metody, metoda řízeného rpzhovoru,
skupinová práce a kooperace, řízená diskuse, brainstorming, brainwriting, v receptivních tématech
využívání ICT, sebehodnocení žáků prostřednictvím Evropského jazykového portfolia (EJP), to
vše za předpokladu, že žáci jsou dostatečně informováni o konkrétním tématu ( i na základě
autodidaktických metod) a jsou tak schopni naplňovat sociálně komunikativní formy učení
v konkrétních hodinách, vyučující pak musí žáky podporovat v tom, aby dokázali jevy
zobecňovat, srovnávat a pokud možno objektivně hodnotit, vyučující dále kladou důraz na
potřebu kultivovaného mluveného i písemného projevu,
- motivační činitele - zařazení her a soutěží (vždy s vyhodnocením!), simulačních metod, veřejné
prezentace žáků, uplatňování projektové metody výuky mj. s cílem vypěstovat u co největší části žáků potřebu
dorozumět se s mluvčími z daných jazykových oblastí.
Hodnocení výsledků žáků
V souvislosti s RVP je žádoucí zavést takové způsoby hodnocení, které směřují k omezení
reproduktivního pojetí výuky. Důraz se klade na informativní a výchovné funkce hodnocení. Žáci budou vedeni
k tomu, aby byli schopni objektivně kritického sebehodnocení a sebeposuzování.
Významnou roli hraje rovněž metoda kolektivního hodnocení a následná spolupráce pedagogů s žáky, která vede
k identifikaci nedostatků a jejich následnému odstranění. Učitelé budou rovněž motivovat a podporovat žáky
k pravidelnému vedení jazykového portfolia, které žákům umožní relativně přesně si ověřit výsledky, kterých
v jazykovém vzdělávání dosáhli.
Způsoby hodnocení spočívají v kombinaci známkování, slovního hodnocení, využívání bodového systému,
event. procentuálního vyjádření.

4. ročník
Garant předmětu: Robert Forberger, 0+2 týdně, V
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4. ročník

Spojené království, Londýn
Dotace učebního bloku: 7
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• 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
• porozumí školním a pracovním pokynům

- historie
- geografie
- kulturní a politický život
- velká města, významné památky, osobnosti

• rozpozná význam obecných sdělení a hlášení
• čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty, orientuje se
v textu
• sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace vyslechnuté nebo
přečtené
• přednese připravenou prezentaci ze svého oboru a reaguje na
jednoduché dotazy publika
• vypráví jednoduché příběhy, zážitky, popíše své pocity
• sdělí a zdůvodní svůj názor
• pronese jednoduše zformulovaný monolog před publikem
• vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných, předvídatelných
situacích
• dokáže experimentovat, zkoušet a hledat způsoby vyjádření
srozumitelné pro posluchače
• zaznamená písemně podstatné myšlenky a informace z textu,
zformuluje vlastní myšlenky a vytvoří text o událostech a zážitcích
v podobě popisu, sdělení, vyprávění, dopisu a odpovědi na dopis
• vyjádří písemně svůj názor na text
• vyhledá, zformuluje a zaznamená informace nebo fakta týkající se
studovaného oboru
• přeloží text a používá slovníky i elektronické
• zapojí se do hovoru bez přípravy
• vyměňuje si informace, které jsou běžné při neformálních
hovorech
• zapojí se do odborné debaty nebo argumentace, týká-li se
známého tématu
• při pohovorech, na které je připraven, klade vhodné otázky a
reaguje na dotazy tazatele
• vyřeší většinu běžných denních situací, které se mohou odehrát v
cizojazyčném prostředí
• požádá o upřesnění nebo zopakování sdělené informace, pokud
nezachytí přesně význam sdělení
• přeformuluje a objasní pronesené sdělení a zprostředkuje
informaci dalším lidem
• uplatňuje různé techniky čtení textu
• ověří si i sdělí získané informace písemně
• zaznamená vzkazy volajících
• vyplní jednoduchý neznámý formulář
• vyslovuje srozumitelně co nejblíže přirozené výslovnosti, rozlišuje
základní zvukové prostředky daného jazyka a koriguje odlišnosti
zvukové podoby jazyka
• komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a aktivně používá získanou
slovní zásobu včetně vybrané frazeologie v rozsahu daných
tematických okruhů, zejména v rutinních situacích každodenního
života, a vlastních zálib
• používá opisné prostředky v neznámých situacích, při vyjadřování
složitých myšlenek
• používá vhodně základní odbornou slovní zásobu ze svého
studijního oboru
• uplatňuje základní způsoby tvoření slov v jazyce
• dodržuje základní pravopisné normy v písemném projevu,
opravuje chyby
• vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům osobního života a k
tématům z oblasti zaměření studijního oboru
• řeší pohotově a vhodně standardní řečové situace i jednoduché a
frekventované situace týkající se pracovní činnosti
• domluví se v běžných situacích; získá i poskytne informace
• používá stylisticky vhodné obraty umožňující nekonfliktní vztahy a
komunikaci
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7.1.4 Konverzace v anglickém jazyce

4. ročník

Spojené království, Londýn
• prokazuje faktické znalosti především o geografických,
demografických, hospodářských, politických, kulturních faktorech
zemí dané jazykové oblasti včetně vybraných poznatků studijního
oboru, a to i z jiných vyučovacích předmětů, a uplatňuje je také v
porovnání s reáliemi mateřské země
• uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná sociokulturní specifika
daných zemí
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

ODS
ČSP
literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

USA, New York
Dotace učebního bloku: 7
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• přednese připravenou prezentaci ze svého oboru a reaguje na
jednoduché dotazy publika
• přeloží text a používá slovníky i elektronické

- historie
- geografie
- kulturní a politický život
- velká města, významné památky, osobnosti

• vyměňuje si informace, které jsou běžné při neformálních
hovorech
• uplatňuje různé techniky čtení textu
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

ODS
ČSP
literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

státy Commonweathu
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• nalezne v promluvě hlavní a vedlejší myšlenky a důležité
informace
• čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty, orientuje se
v textu

- Kanada, Austrálie, Nový Zéland
- historie
- geografie
- kulturní a politický život
- velká města, významné památky, osobnosti
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7.1.4 Konverzace v anglickém jazyce

4. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

ODS
ČŽP
ČSP
literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

Česká republika, Praha
Dotace učebního bloku: 7
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• vypráví jednoduché příběhy, zážitky, popíše své pocity

- historie
- geografie
- kulturní a politický život
- velká města, významné památky, osobnosti

• sdělí a zdůvodní svůj názor
• vyřeší většinu běžných denních situací, které se mohou odehrát v
cizojazyčném prostředí
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

ODS

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

Chodsko a Domažlice
Dotace učebního bloku: 7
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• rozpozná význam obecných sdělení a hlášení
• vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných, předvídatelných
situacích
• zaznamená písemně podstatné myšlenky a informace z textu,
zformuluje vlastní myšlenky a vytvoří text o událostech a zážitcích
v podobě popisu, sdělení, vyprávění, dopisu a odpovědi na dopis
Průřezová témata

- chodský region
- historie
- geografie
- kulturní život
- významné památky, osobnosti
- moje rodné město, vesnice

přesahy do učebních bloků:

ODS
ČSP
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4. ročník
literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

problémy lidstva
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• vyjádří písemně svůj názor na text
• vyhledá, zformuluje a zaznamená informace nebo fakta týkající se
studovaného oboru
• zapojí se do hovoru bez přípravy

- války, terrorismus, kriminalita
- chudoba, nemoci, epidemie
- bezdomovci, narkomani, postižení
- životní prostředí
- politické, ekonomické krize
- problémy, životní styl mládeže

• zapojí se do odborné debaty nebo argumentace, týká-li se
známého tématu
• při pohovorech, na které je připraven, klade vhodné otázky a
reaguje na dotazy tazatele
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

ODS

přesahy z učebních bloků:
Občanská nauka 1

ČŽP

4. ročník

ČSP

Soudobý svět

IKT
literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Britská a Americká kultura
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu
tvoření
• sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace vyslechnuté nebo
přečtené
• pronese jednoduše zformulovaný monolog před publikem

- kulturní oblasti: literatura, hudba, film, divadlo
- kulturní události a osobnosti
- netradiční kultura

• požádá o upřesnění nebo zopakování sdělené informace, pokud
nezachytí přesně význam sdělení
• přeformuluje a objasní pronesené sdělení a zprostředkuje
informaci dalším lidem
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4. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

ODS
ČSP
IKT
literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

Vzdělávání a systémy školství
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• rozumí přiměřeným souvislým projevům a diskusím rodilých
mluvčích pronášeným ve standardním hovorovém tempu
• porozumí školním a pracovním pokynům

- charakteristika naší školy a ideální škola
- systém vzdělávání: typy škol, zkoušky, organizace školního roku,
známkování, prázdniny
- potíže s učením, problémy na školách
- první den ve škole
- vztahy mezi spolužáky, žáky a učiteli
- studium na vysoké škole, v zahraničí, jazykové vzdělávání
- denní školní program
- studentský život

• dokáže experimentovat, zkoušet a hledat způsoby vyjádření
srozumitelné pro posluchače
• ověří si i sdělí získané informace písemně
• zaznamená vzkazy volajících
• vyplní jednoduchý neznámý formulář
• vyslovuje srozumitelně co nejblíže přirozené výslovnosti, rozlišuje
základní zvukové prostředky daného jazyka a koriguje odlišnosti
zvukové podoby jazyka
• komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a aktivně používá získanou
slovní zásobu včetně vybrané frazeologie v rozsahu daných
tematických okruhů, zejména v rutinních situacích každodenního
života, a vlastních zálib
• používá opisné prostředky v neznámých situacích, při vyjadřování
složitých myšlenek
• používá vhodně základní odbornou slovní zásobu ze svého
studijního oboru
• uplatňuje základní způsoby tvoření slov v jazyce
• dodržuje základní pravopisné normy v písemném projevu,
opravuje chyby
• vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům osobního života a k
tématům z oblasti zaměření studijního oboru
• řeší pohotově a vhodně standardní řečové situace i jednoduché a
frekventované situace týkající se pracovní činnosti
• domluví se v běžných situacích; získá i poskytne informace
• používá stylisticky vhodné obraty umožňující nekonfliktní vztahy a
komunikaci
• prokazuje faktické znalosti především o geografických,
demografických, hospodářských, politických, kulturních faktorech
zemí dané jazykové oblasti včetně vybraných poznatků studijního
oboru, a to i z jiných vyučovacích předmětů, a uplatňuje je také v
porovnání s reáliemi mateřské země
• uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná sociokulturní specifika
daných zemí
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

ODS
ČSP
IKT
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4. ročník
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

Metody

Postupy

ostatní

Formy práce

7.1.5 Konverzace v německém jazyce
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník
0+2
Marcela Hanušová

Charakteristika předmětu
Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie
Forma vzdělání: denní
Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 60
Platnost: od 1.9.2018 počínaje 1. ročníkem
Učivo je uspořádáno do jednotlivých tematických celků, které jsou koncipovány tak, aby navazovaly na učivo
předmětu německý jazyk, pokud se týká slovní zásoby, terminologie i gramatiky.
Cílem je aktivní osvojení rozšířené slovní zásoby a lepší zvládání komunikativních situací. Volba tematických
celků rovněž odpovídá dnešním potřebám, které přispívají k výchově k demokracii a k poznávání života
společnosti především v zemích Evropské unie a v zemích příslušné jazykové oblasti.
Celý komplex výuky a vyučovacích metod je podřízen zvyšování komunikativních kompetencí žáků.
Žákům je dáván co největší prostor pro uplatnění jejich jazykových a řečových dovedností, pro obhájení názorů
a argumentaci. Důležitou a nedílnou součástí výuky je používání čtených a poslechových textů, které slouží jako
východisko následné komunikativní situace a diskusi. Texty mají rovněž výchovnou a poznávací funkci. Jejich
zdrojem jsou učebnice, časopisy a prostřednictvím internetu také denní tisk a vybraná beletrie.
Metody:
Vyučující se budou orientovat na:
- autodidaktické metody a vedení žáků k osvojování různých technik samostatného učení a
individuální práci odpovídajícím jejich schopnostem,
- sociálně komunikativní aspekty učení a vyučování - dialogické slovní metody, metoda řízeného rpzhovoru,
skupinová práce a kooperace, řízená diskuse, brainstorming, brainwriting, v receptivních tématech
využívání ICT, sebehodnocení žáků prostřednictvím Evropského jazykového portfolia (EJP), to
vše za předpokladu, že žáci jsou dostatečně informováni o konkrétním tématu ( i na základě
autodidaktických metod) a jsou tak schopni naplňovat sociálně komunikativní formy učení
v konkrétních hodinách, vyučující pak musí žáky podporovat v tom, aby dokázali jevy
zobecňovat, srovnávat a pokud možno objektivně hodnotit, vyučující dále kladou důraz na
potřebu kultivovaného mluveného i písemného projevu,
- motivační činitele - zařazení her a soutěží (vždy s vyhodnocením!), simulačních metod, veřejné
prezentace žáků, uplatňování projektové metody výuky mj. s cílem vypěstovat u co největší části žáků potřebu
dorozumět se s mluvčími z daných jazykových oblastí.
Hodnocení výsledků žáků
V souvislosti s RVP je žádoucí zavést takové způsoby hodnocení, které směřují k omezení
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reproduktivního pojetí výuky. Důraz se klade na informativní a výchovné funkce hodnocení. Žáci budou vedeni
k tomu, aby byli schopni objektivně kritického sebehodnocení a sebeposuzování.
Významnou roli hraje rovněž metoda kolektivního hodnocení a následná spolupráce pedagogů s žáky, která vede
k identifikaci nedostatků a jejich následnému odstranění. Učitelé budou rovněž motivovat a podporovat žáky
k pravidelnému vedení jazykového portfolia, které žákům umožní relativně přesně si ověřit výsledky, kterých
v jazykovém vzdělávání dosáhli.
Způsoby hodnocení spočívají v kombinaci známkování, slovního hodnocení, využívání bodového systému,
event. procentuálního vyjádření.

4. ročník
Garant předmětu: Marcela Hanušová, 0+2 týdně, V

Rakousko, Vídeň
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• přednese připravenou prezentaci ze svého oboru a reaguje na
jednoduché dotazy publika
• čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty, orientuje se
v textu
• domluví se v běžných situacích; získá i poskytne informace

- poloha, klima
- geografie, přírodní krásy
- průmysl, zemědělství
- památky, turisticky atraktivní místa
- hlavní město Vídeň - historie,památky, turisticky atraktivní místa

• prokazuje faktické znalosti především o geografických,
demografických, hospodářských, politických, kulturních faktorech
zemí dané jazykové oblasti včetně vybraných poznatků studijního
oboru, a to i z jiných vyučovacích předmětů, a uplatňuje je také v
porovnání s reáliemi mateřské země
• uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná sociokulturní specifika
daných zemí
• odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu
tvoření
• vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných, předvídatelných
situacích
• zapojí se do hovoru bez přípravy
• vyřeší většinu běžných denních situací, které se mohou odehrát v
cizojazyčném prostředí
• uplatňuje základní způsoby tvoření slov v jazyce
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

ODS

Německý jazyk

- osobnost a její rozvoj - komunikace soudobý svět - společnost, - kultura,
náboženství

přesahy z učebních bloků:

4. ročník
Sny a přání

literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

Postupy

Formy práce
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4. ročník

Obchodní korespondence
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• rozumí přiměřeným souvislým projevům a diskusím rodilých
mluvčích pronášeným ve standardním hovorovém tempu
• ověří si i sdělí získané informace písemně
• požádá o upřesnění nebo zopakování sdělené informace, pokud
nezachytí přesně význam sdělení
• vyměňuje si informace, které jsou běžné při neformálních
hovorech
• používá vhodně základní odbornou slovní zásobu ze svého
studijního oboru
• dodržuje základní pravopisné normy v písemném projevu,
opravuje chyby
• vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům osobního života a k
tématům z oblasti zaměření studijního oboru
• rozpozná význam obecných sdělení a hlášení

- formální stránka úředního dopisu
- žádost o místo
- mezinárodní zkratky používané v obchodním styku
- poptávka
- nabídka
- objednávka - zrušení, potvrzení objednávky
- reklamace
- upomínka

• sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace vyslechnuté nebo
přečtené
• vyhledá, zformuluje a zaznamená informace nebo fakta týkající se
studovaného oboru
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

ČSP

Český jazyk

- práce s informacemi, vyhledávání,
vyhodnocování a využívání informací verbální komunikace při důležitých jednáních
- písemné vyjadřování při úřední
korespondenci - písemná i verbální
prezentace při při jednání s potenciálními
zaměstnavateli

přesahy z učebních bloků:

4. ročník
Práce s textem a získávání informací
Komunikační a slohová výchova

literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Počasí, životní prostředí
Dotace učebního bloku: 7
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• sdělí a zdůvodní svůj názor
• komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a aktivně používá získanou
slovní zásobu včetně vybrané frazeologie v rozsahu daných
tematických okruhů, zejména v rutinních situacích každodenního
života, a vlastních zálib
• používá stylisticky vhodné obraty umožňující nekonfliktní vztahy a
komunikaci
• řeší pohotově a vhodně standardní řečové situace i jednoduché a
frekventované situace týkající se pracovní činnosti

- krajina, příroda
- ochrana živ. prostředí
- třídění a recyklace odpadů
- klima, předpověď počasí
- extrémní klimatické jevy (globální oteplování, záplavy apod.)

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ČŽP

Občanská nauka 1

Občanská nauka 1

- odpovědný přístup k životnímu prostředí vliv prostředí na lidské zdraví - zásady
zdravého životního stylu a vědomí
odpovědnosti za své zdraví

4. ročník

4. ročník

Člověk a svět

Soudobý svět
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4. ročník
literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Firma, pracovní kontakt
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• vyplní jednoduchý neznámý formulář
• zaznamená vzkazy volajících
• ověří si i sdělí získané informace písemně
• přeformuluje a objasní pronesené sdělení a zprostředkuje
informaci dalším lidem
• požádá o upřesnění nebo zopakování sdělené informace, pokud
nezachytí přesně význam sdělení
• vyměňuje si informace, které jsou běžné při neformálních
hovorech
• používá stylisticky vhodné obraty umožňující nekonfliktní vztahy a
komunikaci
• zapojí se do hovoru bez přípravy

- organizační struktura podniku
- právní formy firem(AG, GmbH,...)
- komunikace na pracovišti
- sjednávání schůzek a termínů
- pracovní cesty, veletrhy
- program návštěv

• zapojí se do odborné debaty nebo argumentace, týká-li se
známého tématu
• při pohovorech, na které je připraven, klade vhodné otázky a
reaguje na dotazy tazatele
• vyřeší většinu běžných denních situací, které se mohou odehrát v
cizojazyčném prostředí
• uplatňuje různé techniky čtení textu
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ČSP

Český jazyk

Občanská nauka 1

- práce s informacemi, vyhledávání,
vyhodnocování a využívání informací verbální komunikace při důležitých jednáních
- prezentace při při jednání s potenciálními
zaměstnavateli
ODS

4. ročník

4. ročník

Práce s textem a získávání informací
Komunikační a slohová výchova
Ekonomika

Člověk a svět
Občanská nauka 2
2. ročník

Hlavní činnost podniku

Kultura. Člověk v lidském společenství

- morálka, odpovědnost, tolerance, solidarita
- vyjednávání, řešení konfliktů
literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

Postupy

Formy práce
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7.1.5 Konverzace v německém jazyce

4. ročník

Práce, povolání
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• sdělí a zdůvodní svůj názor
• vyplní jednoduchý neznámý formulář
• přeformuluje a objasní pronesené sdělení a zprostředkuje
informaci dalším lidem
• čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty, orientuje se
v textu
• komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a aktivně používá získanou
slovní zásobu včetně vybrané frazeologie v rozsahu daných
tematických okruhů, zejména v rutinních situacích každodenního
života, a vlastních zálib
• zaznamená písemně podstatné myšlenky a informace z textu,
zformuluje vlastní myšlenky a vytvoří text o událostech a zážitcích
v podobě popisu, sdělení, vyprávění, dopisu a odpovědi na dopis
• dodržuje základní pravopisné normy v písemném projevu,
opravuje chyby
• používá stylisticky vhodné obraty umožňující nekonfliktní vztahy a
komunikaci
• řeší pohotově a vhodně standardní řečové situace i jednoduché a
frekventované situace týkající se pracovní činnosti
• sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace vyslechnuté nebo
přečtené
• pronese jednoduše zformulovaný monolog před publikem

- inzeráty na volná pracovní místa
- profese, práce vs. dosažené vzdělání
- práce v zahraničí – au-pair
- studentská praxe, brigáda
- pracovní podmínky
-žádost o místo, životopis, přijímací pohovor
- nezaměstnanost

• vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných, předvídatelných
situacích
• dokáže experimentovat, zkoušet a hledat způsoby vyjádření
srozumitelné pro posluchače
• vyjádří písemně svůj názor na text
• zapojí se do hovoru bez přípravy
• uplatňuje základní způsoby tvoření slov v jazyce
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ČSP

Ekonomika

Občanská nauka 1

- zodpovědnost za vlastní život - význam
vzdělání a celoživotního učení - práce s
informacemi

1. ročník

3. ročník

Podnikové činnosti

Člověk v lidském společenství
4. ročník

ODS

Člověk a svět

- morálka, zodpovědnost - osobnost a její
rozvoj - komunikace, vyjednávání, řešení
konfliktů

Občanská nauka 2
2. ročník
Kultura. Člověk v lidském společenství

literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

Postupy

ostatní

Formy práce
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4. ročník

Člověk a společnost
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• rozumí přiměřeným souvislým projevům a diskusím rodilých
mluvčích pronášeným ve standardním hovorovém tempu
• sdělí a zdůvodní svůj názor
• ověří si i sdělí získané informace písemně
• přeloží text a používá slovníky i elektronické
• komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a aktivně používá získanou
slovní zásobu včetně vybrané frazeologie v rozsahu daných
tematických okruhů, zejména v rutinních situacích každodenního
života, a vlastních zálib
• domluví se v běžných situacích; získá i poskytne informace

- mezilidské vztahy
- problémy ve společnosti – bezdomovci, závislosti (drogy, alkohol,
workoholismus, gamblerství)
- tělesně postižení
- aktuální společenské problémy
- terorismus
- multikulturní společnost,
- životní styl mladých lidí vs. starší generace

• nalezne v promluvě hlavní a vedlejší myšlenky a důležité
informace
• porozumí školním a pracovním pokynům
• vypráví jednoduché příběhy, zážitky, popíše své pocity
• vyslovuje srozumitelně co nejblíže přirozené výslovnosti, rozlišuje
základní zvukové prostředky daného jazyka a koriguje odlišnosti
zvukové podoby jazyka
• používá opisné prostředky v neznámých situacích, při vyjadřování
složitých myšlenek
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ODS

Občanská nauka 1

Občanská nauka 1

- stát, politický systém, politika, soudobý svět
- společnost - jednotlivec a společenské
skupiny, kultura, náboženství

3. ročník

3. ročník

Člověk v lidském společenství
Člověk a právo

Člověk v lidském společenství
Občanská nauka 2

4. ročník

2. ročník

Soudobý svět

Člověk jako občan v demokratickém
státě

literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Chodsko, Domažlice
Dotace učebního bloku: 7
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• přednese připravenou prezentaci ze svého oboru a reaguje na
jednoduché dotazy publika
• přeformuluje a objasní pronesené sdělení a zprostředkuje
informaci dalším lidem
• přeloží text a používá slovníky i elektronické
• domluví se v běžných situacích; získá i poskytne informace

- poloha, geografie
- dopravní infrastruktura
- nakupování a služby
- bydlení
- sportovní a kulturní vyžití,regionální události
- školství
- zajímavá místa,památky, události
- moje rodné město, vesnice

• prokazuje faktické znalosti především o geografických,
demografických, hospodářských, politických, kulturních faktorech
zemí dané jazykové oblasti včetně vybraných poznatků studijního
oboru, a to i z jiných vyučovacích předmětů, a uplatňuje je také v
porovnání s reáliemi mateřské země
• uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná sociokulturní specifika
daných zemí
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4. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

ODS

Hospodářský zeměpis

- vztah člověka k prostředí - osobnost a její
rozvoj - komunikace - soudobý svět

přesahy z učebních bloků:

3. ročník
Česká republika

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

Metody

ostatní

Postupy

Formy práce

Švýcarsko
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

Učivo
- poloha, klima
- geografie, přírodní krásy
- úřední jazyky
- typické produkty
- památky, turisticky atraktivní místa
- hlavní město: Bern

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

ODS

Německý jazyk

- osobnost a její rozvoj - komunikace soudobý svět - společnost, - kultura,
náboženství

přesahy z učebních bloků:

4. ročník
Sny a přání

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

Metody

Postupy

ostatní

Formy práce

7.2 Společenskovědní vzdělávání
7.2.1 Dějepis
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

2
Jana Lásková
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Charakteristika předmětu
DĚJEPIS
Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie
Forma vzdělání: denní
Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 66
Platnost: od 1. 9. 2018 počínaje 1. ročníkem
Obecným cílem společenskovědního vzdělávání v odborném školství je připravit žáky na aktivní a odpovědný
život v demokratické společnosti. Společenskovědní vzdělávání směřuje k pozitivnímu ovlivňování hodnotové
orientace žáků, aby byli slušnými lidmi a odpovědnými občany svého demokratického státu, aby jednali uvážlivě
nejen pro vlastní prospěch, ale též
pro veřejný zájem. Kultivuje jejich historické vědomí, a tím je učí hlouběji rozumět jejich současnosti, učí je
uvědomovat si vlastní identitu, kriticky myslet, nenechat se manipulovat a co nejvíce porozumět světu, v němž
žijí.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci získali nebo si rozvinuli tyto obecné kompetence:
− využívat svých společenskovědních vědomostí a dovedností v praktickém životě: ve styku s jinými lidmi
a různými institucemi, při řešení praktických otázek svého politického i filozoficko-etického rozhodování,
hodnocení a jednání, při řešení svých problémů právního a sociálního charakteru;
− získávat a kriticky hodnotit informace z různých zdrojů – z verbálních textů (tj. tvořených slovy), z ikonických
textů (obrazy, fotografie, schémata, mapy, …) a kombinovaných textů (např. film);
− formulovat věcně, pojmově a formálně správně své názory na sociální, politické, praktické ekonomické
a etické otázky, náležitě je podložit argumenty, debatovat o nich s partnery.
Společenskovědní vzdělávání usiluje o formování a posilování těchto pozitivních citů, postojů, preferencí
a hodnot:
− jednat odpovědně a přijímat odpovědnost za své rozhodnutí a jednání; žít čestně;
− cítit potřebu občanské aktivity, vážit si demokracie a svobody, usilovat o její zachování a zdokonalování;
preferovat demokratické hodnoty a přístupy před nedemokratickými, i když má demokracie své stinné stránky
(korupce, kriminalita,…), jednat v souladu humanitou a vlastenectvím, s demokratickými občanskými ctnostmi,
respektovat lidská práva, chápat meze lidské svobody a tolerance, jednat odpovědně a solidárně;
− kriticky posuzovat skutečnost kolem sebe, přemýšlet o ní, tvořit si vlastní úsudek, nenechat se manipulovat;
− uznávat, že základní hodnotou je život, a proto je třeba si života vážit a chránit jej;
− na základě vlastní identity ctít identitu jiných lidí, považovat je za stejně hodnotné jako sebe sama – tedy
oprostit se ve vztahu k jiným lidem od předsudků a předsudečného jednání, intolerance, rasismu, etnické,
náboženské a jiné nesnášenlivosti;
− cílevědomě zlepšovat a chránit životní prostředí, jednat v duchu udržitelného rozvoje;
− vážit si hodnot lidské práce, jednat hospodárně, neničit hodnoty, ale pečovat o ně, snažit se zanechat po sobě
něco pozitivního pro vlastní blízké lidi i širší komunitu;
− chtít si klást v životě praktické otázky filozofického a etického charakteru a hledat na ně v diskusi s jinými
lidmi i se sebou samým odpovědi.
Ve společenskovědní oblasti vzdělávání je kladen důraz nikoliv na sumu teoretických poznatků, ale na přípravu
pro praktický život a celoživotní vzdělávání. K této dobré přípravě je samozřejmě třeba vybraných vědomostí
a dovedností, které jsou prostředkem ke kultivaci historického vědomí (především v dějinách 20. století), dále
také ke kultivaci politického, sociálního, právního a ekonomického vědomí žáků a k posilování jejich mediální
a finanční gramotnosti.
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí
Komunikativní kompetence
Žák by měl umět:
- rozebrat a interpretovat text
- aktivně se účastnit diskuzí
- formulovat a obhajovat své názory a postoje
- formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle
- písemně zaznamenávat podstatné myšlenky ústního i písemného projevu jiných lidí
- vyjadřovat se v souladu se zásadami kulturního projevu
Personální kompetence
Žák by měl být schopen:
- efektivně se učit a pracovat
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- vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok
- přijímat hodnocení svých výsledků a adekvátně na ně reagovat
- přijímat rady i kritiku
Sociální kompetence
Žák bude veden k tomu, aby:
- přijímal a odpovědně plnil svěřené úkoly
- nepodléhal předsudkům a stereotypům v přístupu k jiným lidem
Průřezová témata
Občan v demokratické společnosti:
- osobnost a její vývoj - sebevědomí, sebeodpovědnost
- morálka, svoboda, odpovědnost, tolerance, solidarita
- rozvoj funkční gramotnosti
- úcta k materiálním i duchovním hodnotám
- rozvoj schopnosti vyhledávat informace a pracovat s nimi
- dovednost jednat s lidmi
- historický vývoj
- orientace v masových médiích
- rozvoj komunikativních a personálních kompetencí
- práce s informacemi
Informační a komunikační technologie:
- práce s internetem, vyhledávání potřebných informací
Mezipředmětové vztahy- učivo navazuje na předmět český jazyk, hospodářský zeměpis, občanská nauka
Hodnocení žáků se bude provádět na základě kombinace ústního zkoušení a
různých forem písemného testování. Nejčastěji používanými formami zkoušení znalostí, ze kterých
vyjdou podklady pro klasifikaci, budou:
- individuální i frontální ústní zkoušení
- písemné testy nestandardizované i standardizované
- přednes referátů

1. ročník
Garant předmětu: Jana Lásková, 2 týdně, P

Pravěk, starověk
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• objasní smysl poznávání dějin a variabilitu jejich výkladů

Pravěk

• uvede příklady kulturního přínosu starověkých civilizací, judaismu
a křesťanství

Průřezová témata

Starověk - první státy, Antika

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ODS
- osobnost, komunikace, společnost,
historický vývoj, stát - dovede komunikovat,
rozvíjí svoji osobnost, dovede se orientovat
ve společnosti, v jejím historickém vývoji i
politickém systému - dokáže posoudit
morálku jedince i společnosti i její svobodu,
odpovědnost, vzájemnou toleranci
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1. ročník
literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Raný novověk
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• popíše základní – revoluční změny ve středověku a raném
novověku

Průřezová témata

Raný novověk - humanismus a renesance
- zámořské objevy
- český stát
- reformace a protireformace
- záp. a vých. Evropa
- absolutismus a parlamentarismus
- osvícenství

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Český jazyk
1. ročník
Vývoj světové a české literatury

literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Středověk
Dotace učebního bloku: 3
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• uvede příklady kulturního přínosu starověkých civilizací, judaismu
a křesťanství
• popíše základní – revoluční změny ve středověku a raném
novověku
Průřezová témata

Středověk - stát a společnost
- církev
- kultura

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Český jazyk

Český jazyk

1. ročník

1. ročník

Vývoj světové a české literatury

Vývoj světové a české literatury

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika
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1. ročník
Metody

Postupy

Formy práce

Revoluce a národy
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• popíše česko-německé vztahy a postavení Židů a Romů ve
společnosti 18. a 19. stol
• objasní vznik novodobého českého národa a jeho úsilí o
emancipaci
• na příkladu významných občanských revolucí vysvětlí boj za
občanská i národní práva a vznik občanské společnosti
Průřezová témata

Velké občanské revoluce - USA, VFR, 1848
Společnost a národy - národní hnutí v Čechách
- česko - německé vztahy
- minority v Evropě
- dualismus
- vznik Německa a Itálie

přesahy do učebních bloků:

ODS

přesahy z učebních bloků:
Český jazyk
2. ročník
Vývoj světové a české literatury

literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Modernizace společnosti
Dotace učebního bloku: 7
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• orientuje se v historii svého oboru – uvede její významné mezníky
a osobnosti, vysvětlí přínos studovaného oboru pro život lidí

Průřezová témata

Modernizace společnosti - průmyslová revoluce
- průmyslová revoluce v Čechách
- urbanizace
- vznik dělnického hnutí

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Český jazyk
2. ročník
Vývoj světové a české literatury
3. ročník
Vývoj světové a české literatury

literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

Postupy

ostatní

Formy práce
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7.2.1 Dějepis

1. ročník

Společnost a umění
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• uvede příklady úspěchů vědy a techniky ve 20. století

Společnost a umění - vzdělání a věda
- umělecké směry

• vysvětlí význam péče o kulturní hodnoty, význam vědy a umění
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Český jazyk
2. ročník
Vývoj světové a české literatury
3. ročník
Vývoj světové a české literatury

literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Vztahy mezi velmocemi
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• popíše evropskou koloniální expanzi
• vysvětlí rozdělení světa v důsledku koloniální expanze a rozpory
mezi velmocemi
• popíše První světovou válku a objasní významné změny ve světě
po válce
• charakterizuje první Československou republiku a srovná její
demokracii se situací za tzv. druhé republiky (1938–39), objasní
vývoj česko-německých vztahů
Průřezová témata

Vztahy mezi velmocemi - kolonie - vznik a vývoj
- mezinárodní vztahy před válkou
1. světová válka - příčiny
- průběh
- české země za války
- odboj
Vznik ČSR - budování demokracie
Poválečné uspořádání světa a Evropy

přesahy do učebních bloků:

ODS

přesahy z učebních bloků:
Občanská nauka 1
4. ročník
Soudobý svět

literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

Postupy

Formy práce
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7.2.1 Dějepis

1. ročník

Demokracie a diktatura
Dotace učebního bloku: 5
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• charakterizuje první Československou republiku a srovná její
demokracii se situací za tzv. druhé republiky (1938–39), objasní
vývoj česko-německých vztahů
• vysvětlí projevy a důsledky velké hospodářské krize
• 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 její výsledky, popíše válečné zločiny včetně
holocaustu
• objasní uspořádání světa po Druhé světové válce a důsledky pro
Československo
• uvede příklady úspěchů vědy a techniky ve 20. století

Demokracie a diktatura
- mezinárodní vztahy ve 20. a 30. letech
- ČSR v meziválečném období
- totalitní režimy v Evropě
- hospodářská krize
2. světová válka - vznik, odboj, holocaust a výsledky války

• vysvětlí, proč je nepřijatelné propagovat hnutí omezující práva a
svobody jiných lidí
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

ODS

Český jazyk

přesahy z učebních bloků:

4. ročník
Vývoj světové a české literatury
literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Svět po roce 1945
Dotace učebního bloku: 21
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• objasní cíle válčících stran ve Druhé světové válce, její totální
charakter a její výsledky, popíše válečné zločiny včetně
holocaustu
• objasní uspořádání světa po Druhé světové válce a důsledky pro
Československo
• popíše projevy a důsledky studené války
• charakterizuje komunistický režim v ČSR v jeho vývoji a v
souvislostech se změnami v celém komunistickém bloku
• popíše vývoj ve vyspělých demokraciích a vývoj evropské
integrace
• popíše dekolonizaci a objasní problémy třetího světa

Svět po roce 1945
- poválečné uspořádání světa a Evropy
- ČSR - 1945 - 48
- studená válka
- ČSR 1948 - 89
- USA - světová supervelmoc
- SSSR - světová supervelmoc
- třetí svět a dekolonizace
- svět na konci 20. st.

• vysvětlí rozpad sovětského bloku
• vysvětlí, s jakými konflikty a problémy se potýká soudobý svět, jak
jsou řešeny, debatuje o jejich možných perspektivách
• popíše sociální nerovnost a chudobu ve vyspělých demokraciích,
uvede postupy, jimiž lze do jisté míry řešit sociální
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7.2.2 Hospodářský zeměpis

1. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ODS

Český jazyk

Český jazyk

4. ročník

4. ročník

Vývoj světové a české literatury

Vývoj světové a české literatury
Německý jazyk
3. ročník
Co děláš pro svoje zdraví
Ekonomika
2. ročník
Národní hospodářství

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

Metody

ostatní

Postupy

Formy práce

7.2.2 Hospodářský zeměpis
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

2
Jana Gibfriedová

Charakteristika předmětu
HOSPODÁŘSKÝ ZEMĚPIS
Obor vzdělávání:18-20-M/01
Forma vzdělávání:denní
Celkový počet vyučovacíh hodin: 66 hodin
Platnost: od 1. 9. 2018, počínaje 1. ročníkem
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecné cíle
Obecný cíl
Obecným cílem je rozvíjet získané vědomosti o regionální geografie a propojovat je se základními
ekonomickými a politickými faktory. Propojovat také tyto znalosti s ostatními vědními disciplínami. Porozumět
geografické charakteristice základních ekonomických regionů a na základě existujících vazeb v tomto regionu se
seznamovat s nejdůležitějšími vývojovými trendy, politickými a ekonomickými lproblémy.Pěstovat v žácích co
největší potřebu získávání nových pravdivých informací k dané problematice a umět na toto téma diskutovat.
Charakteristika učiva
Hlavním cílem předmětu je studium vazeb lidské společnosti a přírodní sféry. Hospodářský zeměpis rozvíjí
geografické myšlení nezbytné pro chápání geografických, kulturních,politických a demografických souvislostí
světové ekonomiky. Žáci jsou schopni podávat geografické otázky a odpovídat na ně, provádět popis
a charakteristiku jednotlivých makroregionů, oblastí, států a srovnávat je. Veškeré informace obohacují
o aktuální politické, ekonomické a přírodní informace současného světa.
Informace získávájí z odborné literatury, statistických materiálů, sdělovacích prostředků nebo z internetu
a zpracovávaji je do určité podoby.
Žáci jsou schopni se orientovat v aktuální politické, ekonomické, demografické či ekologické situaci současného
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světa.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci získali nebo si rozvinuli tyto kompetence:
občanské - dbali na dodržování zákonů a pravidel chování, respektovali práva a osobnost jiných lidí, vystupovali
proti nesnášenlivosti, xenofobii a
diskriminaci
- aktivně se zajímali o politické a společenské dění u nás a ve světě i o veřejné záležitosti lokálního
charakteru
- chápali význam životního prostření pro člověka a jednali v duchu udržitelného rozvoje
- byli hrdi na tradice a hodnoty svého národa, chápali jeho minulost i současnost
- uměli myslet kriticky, tj. dokázali zkoumat věrohodnost informací, nenechávali se manipulovat
a tvořili se vlastní úsudek
komunikativní - uměli formulovat svoje myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě
přehledně a jazykově správně
- aktivně se zúčastnili diskusí, umějí formulovat a obhajovat svoje názory
Hodnocení výsledků žáků
Kritéria hodnocení jsou dána klíčovými kompetencemi a vnitřním řádem školy. Mezi nejčastější formy
hodnocení žáků patří:
- písemné opakování daného regionu
- písemné doplňování textu či vlastní myšlenka na problematiku dané oblasti
- ústní zkoušení
- práce s atlesem a mapou, slepá mapa
- hodnocení referátů a předem zadaných prací
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí
- žák by měl umět daný geografický region popsat z hlediska geografického, historické vývoje a současných
vývojových trendů
- měl by se umět prakticky aefektivně učit a svoje myšlenky umět interpretovat
- měl by být schopný diskuse na dané téma
V oblasti sociální kompetence by měl umět přijímat a plnit předem zadané úkoly a nepodléhat jenostranným
informacím a předsudkům lidí.
Průřezová témata
V předmětu hospodářský zeměpis se pracuje se všemi průřezovými tématy: Občan v demoktratické společnosti,
Informací a komunikační technologie, člověk a životní prostředí a člověk a svět práce
Mezipředmětové vztahy:
- dějepis, ekonomika, občanská výchova, úvod do výpočetní techniky, cizí jazyky

Průřezová témata pokrývaná předmětem
Člověk a svět práce
Orientovat se v základní nabídce trhu práce - zejména u anglicky mluvicích států. Umět pracovat i informacemi,
odpovědně se rozhodovat a umět verbálně komunikovat.

Informační a komunikační technologie
Umět pracovat i internetem, vyhledávání, uchování a předávání získaných informací a propojení do všech
pracovních oborů.

Občan v demokratické společnosti
Výchova k odpovědnosti a aktivnímu občanství v demokratické společnosti a zopokování pojmů: stát, politický
systém, politika, soudobý svět a jeho vývoj zejména v 19. a 20. století. Práce s médii.

Člověk a životní prostředí
Hlavním cílem je pochopit souvislosti mezi jednotlivými oblastmi lidské činnosti a vlivy na životní prostředí. Snaha
o trvale udržitelný rozvoj.
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3. ročník

3. ročník
Garant předmětu: Jana Gibfriedová, 2 týdně, P

Geografie jako vědní disciplína, vazby, vztahy,vývoj
Dotace učebního bloku: 2
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• charakterizuje přírodní podmínky Evropy a vymezuje geogr.
polohu jednotliv. regionů, posuzuje vliv přír. podmínek na
hospodářství
• vyhledá informace o struktuře obyvatelstva a náboženství dané
oblasti, vytýčí ohniska napětí
• popisuje geografickou a hospodářskou charakteristiku států
západní Evropy a prezentuje místa cestovního ruchu
• srovnává aktuální ekonomickou situaci jednotlivých států daného
regionu, referáty, internet, tabulky
• objasní vývoj severní Evropy a jeho současné postavení ve
světové ekonomice, posoudí vliv přírodních podmínek v této
oblasti na ekonomiku
• charakterizuje přírodní podmínky států jižní a jihovýchodní Evropy,
nerostné bohatství, porovnává hospodářství jednotlivých států
• hovoří o historickém vývoji a jeho vlivu na současnou ekonomiku,
o struktuře obyvatelstva - ETA a národnostní problémy ve
Španělsku, ohniska napětí na Balkáns. poloos.
• charakterizuje přírodní podmínky Německa, strukturu NH,
současnou ekonomickou situaci
• seznamuje se s příklady projektů v rámci EU, spolupráce ČR a
Německa, vysvětluje cíle EU
• vyhledá potřebné informace o EU na internetu či odborné
literatuře, objasní vznik dalších evropských integrací
• umí vysvětlit a charakterizovat problematiku jednolivých regionů
Ruska
• charakterizuje politický a ekonomický vývoj Ruska a bývalých
republik SSSR. porovnává jejich ekonomiku dnes, vytýčí zde
ohniska napětí a národnostní strukturu obyvatelstva
• popisuje politický a ekonomický vývoj Evropy ve 20. st.

- pojem geografie, vazby a vztahy na jiné vědní disciplíny
- rozdělení geografie dle předmětu studia, příklady

• posoudí vliv přírodních poměrů na hospodářství ČR
• uvede hlavní jádrové oblasti a jejich hospodářský význam,
vysvětlí sektorovou strukturu NH ČR
• popisuje jednotlivé kraje ČR, prezentuje daný region z hlediska
cestovního ruchu
• provádí stručnou geografickou a hospodářskou charakteristiku
nejdůležitějších oblastí a států - Čína, Japonsko, Jižní Korea
• vysvětlí nové ekonomické aktivity těchto oblastí a srovnává
jednotlivé vyspělé státy
• vyjmenuje ostatní státy JV Asie a důvody jejich ekonomického
zaostávání, navrhuje svoje perspektivy do budoucna
• srovnává ekonomickou situaci států jižní a jihovýchodní Asie,
vysvětlí vliv náboženství na hospodářství v těchto státech
• vysvětlí vliv náboženství na hospodářství v těchto státech
• orientuje se v historii svého oboru – uvede její významné mezníky
a osobnosti, vysvětlí přínos studovaného oboru pro život lidí
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7.2.2 Hospodářský zeměpis

3. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

ČŽP

Anglický jazyk

Cílem je pochopit souvislosti mezi různými
jevyv prostředí a lidskými aktivitami, mezi
lokálními, regionálními a glogálními
problémy. Respektovat trvale udržitelný
rozvoj.

přesahy z učebních bloků:

2. ročník
Cestování a služby
Ekonomika
Národní hospodářství
Světové hospodářství

literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Makroregiony světa
Dotace učebního bloku: 1
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• popíše evropskou koloniální expanzi

- rozdělení světa do tří makroregionů: hlavních ekonomických center
dnešního světa, hlavní jádrové a periferní oblasti
- HDP, sektorová struktura NH, hospodářské makroregiony světa

• null
• na příkladu významných občanských revolucí vysvětlí boj za
občanská i národní práva a vznik občanské společnosti
• popíše česko-německé vztahy a postavení Židů a Romů ve
společnosti 18. a 19. stol
• charakterizuje proces modernizace společnosti
• null
• popíše První světovou válku a objasní významné změny ve světě
po válce
• charakterizuje první Československou republiku a srovná její
demokracii se situací za tzv. druhé republiky (1938–39), objasní
vývoj česko-německých vztahů
• vysvětlí projevy a důsledky velké hospodářské krize
• charakterizuje fašismus a nacismus; srovná nacistický a
komunistický totalitarismus
• popíše mezinárodní vztahy v době mezi první a druhou světovou
válkou, objasní,jak došlo k dočasné likvidaci ČSR
• objasní cíle válčících stran ve Druhé světové válce, její totální
charakter a její výsledky, popíše válečné zločiny včetně
holocaustu
• objasní uspořádání světa po Druhé světové válce a důsledky pro
Československo
• popíše projevy a důsledky studené války
• charakterizuje komunistický režim v ČSR v jeho vývoji a v
souvislostech se změnami v celém komunistickém bloku
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

ČŽP

přesahy z učebních bloků:
Občanská nauka 1

Dokázat citově vnímat existenční otázky
světa - globální problémy lidstva a hledat na
ně odpovědi. Pochopit souvislosti mezi
různými jevy v prostředí a lidskými aktivitami.

4. ročník
Soudobý svět
Ekonomika

ODS

2. ročník

Umět klást základní existenční otázky k
jednotlivým makroregionů světa a hledat na
ně odpovědi.

4. ročník

Světové hospodářství
Zahraniční obchod
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3. ročník
literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

Postupy

Formy práce
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3. ročník

Evropské ekonomické centrum
Dotace učebního bloku: 25
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• charakterizuje přírodní podmínky Evropy a vymezuje geogr.
polohu jednotliv. regionů, posuzuje vliv přír. podmínek na
hospodářství
• vyhledá informace o struktuře obyvatelstva a náboženství dané
oblasti, vytýčí ohniska napětí
• popisuje geografickou a hospodářskou charakteristiku států
západní Evropy a prezentuje místa cestovního ruchu
• srovnává aktuální ekonomickou situaci jednotlivých států daného
regionu, referáty, internet, tabulky
• objasní vývoj severní Evropy a jeho současné postavení ve
světové ekonomice, posoudí vliv přírodních podmínek v této
oblasti na ekonomiku
• charakterizuje přírodní podmínky států jižní a jihovýchodní Evropy,
nerostné bohatství, porovnává hospodářství jednotlivých států
• hovoří o historickém vývoji a jeho vlivu na současnou ekonomiku,
o struktuře obyvatelstva - ETA a národnostní problémy ve
Španělsku, ohniska napětí na Balkáns. poloos.
• charakterizuje přírodní podmínky Německa, strukturu NH,
současnou ekonomickou situaci
• seznamuje se s příklady projektů v rámci EU, spolupráce ČR a
Německa, vysvětluje cíle EU
• vyhledá potřebné informace o EU na internetu či odborné
literatuře, objasní vznik dalších evropských integrací
• umí vysvětlit a charakterizovat problematiku jednolivých regionů
Ruska
• charakterizuje politický a ekonomický vývoj Ruska a bývalých
republik SSSR. porovnává jejich ekonomiku dnes, vytýčí zde
ohniska napětí a národnostní strukturu obyvatelstva
• popisuje politický a ekonomický vývoj Evropy ve 20. st.

Politický a ekonomický vývoj evropského ekonomického centra,
historické souvislosti
Evropská unie a další evropské integrace, perspektiva
Státy západní Evropy - státy Beneluxu, Francie, Velká Británie politický a hospodářský vývoj jedntotlivých států, stručně
dějiny,základní geografický popis, hospodářská charakteristika států,
zapojení do světových integrací, současnosnot, referáty
Státy severní Evropy - západobaltské, východobaltské státy
a severobaltské státy- historický a politický vývoj, přírodní bohatství,
současnost, hospodářství daného regionu, podrobná charakteristika
nejdůležitějších států této oblasti - Norsko, Švédsko, Finsko, Dánsko,
Pobaltí
Státy jižní Evropy - politický a hospodářský vývoj, přirodní bohatství,
historie a zámořské objevy, základní geografický popis jednotlivých
oblastí, sektory NH, současnot, referáty, celková charakteristika
nejdůležitějších států - Španělska, Portugalska, Itálie
Státy jihovýchodní Evropy, černomořské státy - geografická
charakteristika, ekonomika těchto států, kořeny současných
problémů a poválečný vývoj Balkánu
Státy střední Evropy - historický a politický vývoj. Německo a alpské
státy- geografická charakteristika, přírodní bohatství, struktura NH
- politický a hospodářský vývoj ve 20. st. transformujících se zemí
střední Evropy - Polsko, Maďarsko, Slovensko
Ruská federace - přírodní podmínky, historický a politický vývoj,
jednotlivé regiony Ruska a jejich význam

• charakterizuje surovinové zdroje, diskutuje o využití alternativních
zdrojů energie
• objasní smysl poznávání dějin a variabilitu jejich výkladů
• uvede příklady kulturního přínosu starověkých civilizací, judaismu
a křesťanství
• popíše základní – revoluční změny ve středověku a raném
novověku
• uvede příklady úspěchů vědy a techniky ve 20. století
• popíše funkci a činnost OSN a NATO
• charakterizuje soudobé cíle EU a posoudí její politiku
• popíše dekolonizaci a objasní problémy třetího světa
• vysvětlí rozpad sovětského bloku
• uvede příklady projevů globalizace a debatuje o jejích důsledcích
• charakterizuje současnou českou společnost, její etnické a
sociální složení
• vysvětlí význam péče o kulturní hodnoty, význam vědy a umění
• popíše sociální nerovnost a chudobu ve vyspělých demokraciích,
uvede postupy, jimiž lze do jisté míry řešit sociální problémy;
popíše, kam se může obrátit, když se dostane do složité sociální
situace
• rozliší pravidelné a nepravidelné příjmy a výdaje a na základě toho
sestaví rozpočet domácnosti
• navrhne, jak řešit schodkový rozpočet a jak naložit s přebytkovým
rozpočtem domácnosti
• navrhne způsoby, jak využít volné finanční prostředky, a vybere
nejvýhodnější finanční produkt pro jejich investování
• vybere nejvýhodnější úvěrový produkt,zdůvodní své rozhodnutí a
posoudí způsoby zajištění úvěru a vysvětlí, jak se vyvarovat
předlužení
• dovede posoudit služby nabízené peněžními ústavy a jinými
subjekty a jejich možná rizika
• objasní způsoby ovlivňování veřejnosti
• objasní význam solidarity a dobrých vztahů v komunitě
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7.2.2 Hospodářský zeměpis

3. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

ČŽP

přesahy z učebních bloků:
Občanská nauka 1

Porozumět souvislostemmezi geografickými,
ekonomickými a sociální aspekty
jednotlivých regionů Evropy.

4. ročník
Soudobý svět
Ekonomika

ČSP

2. ročník

Umět se zorientovat ve světě trhu práce a
trhu práce v evropských státech. Naučit žáky
vyhledávat a posuzovat informace o nabídce
a orientovat s v nich.

Světové hospodářství

literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Česká republika
Dotace učebního bloku: 12
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• posoudí vliv přírodních poměrů na hospodářství ČR
• uvede hlavní jádrové oblasti a jejich hospodářský význam,
vysvětlí sektorovou strukturu NH ČR
• popisuje jednotlivé kraje ČR, prezentuje daný region z hlediska
cestovního ruchu
• diskutuje o postavení ČR ve světové ekonomice a ostatních
integračních seskupeních
• objasní postavení České republiky v Evropě a v soudobém světě

Přírodní podmínky
Obyvatelstvo a sídla
Sektorová struktura NH ČR
Kraje ČR
Geografická charakteristika místního regionu

• vysvětlí zapojení ČR do mezinárodních struktur a podíl ČR na
jejich aktivitách
• popíše vývoj ve vyspělých demokraciích a vývoj evropské
integrace
• debatuje o pozitivech i problémech multikulturního soužití, objasní
příčiny migrace lidí
• posoudí, kdy je v praktickém životě rovnost pohlaví porušována
• objasní postavení církví a věřících v ČR; vysvětlí, čím jsou
nebezpečné některé náboženské sekty a náboženský
fundamentalismus
• charakterizuje demokracii a objasní, jak funguje a jaké má
problémy (korupce, kriminalita,…)
• objasní význam práv a svobod, které jsou zakotveny v českých
zákonech, a popíše způsoby, jak lze ohrožená lidská práva
obhajovat
• dovede kriticky přistupovat k mediálním obsahům a pozitivně
využívat nabídky masových médií
• charakterizuje současný český politický systém, objasní funkci
politických stran a svobodných voleb
• uvede příklady funkcí obecní a krajské samosprávy
• vysvětlí, jaké projevy je možné nazvat politickým radikalismem,
nebo politickým extremismem
• vysvětlí, proč je nepřijatelné propagovat hnutí omezující práva a
svobody jiných lidí
• uvede příklady občanské aktivity ve svém regionu, vysvětlí, co se
rozumí občanskou společností; debatuje o vlastnostech, které by
měl mít občan demokratického státu
• objasní vznik novodobého českého národa a jeho úsilí o
emancipaci
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3. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

ODS

přesahy z učebních bloků:
Německý jazyk

Opakování pojmů stát, politický systém v
ČR, politika v ČR a začlenění do EU.

2. ročník
Stala se nehoda

ČŽP

Konverzace v německém jazyce

Pochopit souvislosti mezi různými jevy ve
společenském, politickém a hospodářském
dění v ČR. Chápat postavení člověka v
jednotlivých druzích krajiny v ČR a nutnosti
ochrany v těchto oblastech. Pochopit
problematiku jednotlivých krajů ČR - jejich
přednosti, další možnosti rozvoje.

4. ročník
Chodsko, Domažlice
Občanská nauka 1
Soudobý svět

literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Asijské ekonomické centrum
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• vyhledá informace o struktuře obyvatelstva a náboženství dané
oblasti, vytýčí ohniska napětí
• provádí stručnou geografickou a hospodářskou charakteristiku
nejdůležitějších oblastí a států - Čína, Japonsko, Jižní Korea
• vysvětlí nové ekonomické aktivity těchto oblastí a srovnává
jednotlivé vyspělé státy
• vyjmenuje ostatní státy JV Asie a důvody jejich ekonomického
zaostávání, navrhuje svoje perspektivy do budoucna
• srovnává ekonomickou situaci států jižní a jihovýchodní Asie,
vysvětlí vliv náboženství na hospodářství v těchto státech
• vysvětlí vliv náboženství na hospodářství v těchto státech

Východoasijské ekonomické centrum a jeho hlavní zájmová sféra .
Jihovýchodní Asie - obyvatelstvo, vývoj, přírodní podmínky, dnešní
ekonomická situace.
Východoasijské ekonomické centrum a jeho hlavní zájmová sféra politický a hospodářský vývoj, Čína, Japonko, Jižní Korea.
Asijští tygři - 1. a 2. vlna, současnost, stručná charakteristika
hospodářství států JV Asie.
Jižní a JZ Asie- přírodní charakteristika oblastí, ohniska napětí,
charakteristika dvou států z každé oblasti.

• srovnává hospodářství indického subkontinentu
• uvede důležité historické události pro vývoj hospodářství,
národnostího a hospodářského složení indického subkontinentu
• pracuje s internetem, odbornou literaturou, s mapami
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ČŽP

Český jazyk

Občanská nauka 1

Porozumět souvislostem mezi politickými,
ekonomickými a sociální mi aspekty
jednotlivých oblastí Asie ve vztahu k trvale
udržitelnému rozvoji.
ČSP

2. ročník

4. ročník

Práce s textem, získávání informací

Soudobý svět

Ekonomika
Světové hospodářství

Orientovat se na trhu práce a nabídkách v
hlavních jíádrových oblastech Asie.
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní
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3. ročník
Metody

Postupy

Formy práce

Severoamerické ekonomické centrum a sféra jeho vlivu
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• vymezí jednotlivé regiony a uvede důležité historické mezníky pro
vývoj obyvatelstva a složení obyv., charakterizuje přírodní
podmínky
• provádí srovnání hospodářsví USA a Kanady, prezentuje
turistické zajímavosti, možnosti studia
• charakterizuje hospodářství Mexika a porovnává je s
hospodářstvím USA
• srovná úroveň hospodářství ostrovních a pevninských států
střední Ameriky
• geograficky popisuje státy v jižní Americe - hospodářsky
porovnává Brazílii a Argentinu, prezentuje turistické zajímavosti
tohoto regionu

Amerika - J. s S. - přírodní podmínky, obyvatelstvo, historický
a politický vývoj.
Severní Amerika -USA - hospodářství, politika, ekonomika, referáty.
Kanada - stručná geogr. charakteristika.
Jižní Amerika - laplatské a andské státy.
Střední Amerika - stručná charakteristika, ostrovní a pevninské státy
střední Ameriky.

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ČŽP

Český jazyk

Občanská nauka 1

Chápat postavení člověka v přírodě a
zejména vliv jeho činností na přírodu.
Pochopit souvislosti mezi přírodními a
ekonomickými vlivy a aktivitami člověka na
přírodu a její ochranu.

2. ročník

4. ročník

Práce s textem, získávání informací

Soudobý svět

Ekonomika
Světové hospodářství

ČSP
Orientovat se v základní nabídce trhu práce
v USA a Kanadě. Vést žáky k tomu, aby si
uvědomili vlastní odpovědnost za svoje
vzdělání a motivovat je k aktivnímu
pracovnímu životu.
literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Afrika, Austrálie - stručná charakteristika, současnost
Dotace učebního bloku: 5
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• popisuje podnebí, vymezí ostrovy v Oceánii a Austrálii, posuzuje
vliv přírodních podmínek na hospodářství
• pracuje s internetem, odbornou literaturou, s mapami

Afrika - základní přírodní charakteristika, obyvatelstvo
- pásmo Sahel, ekonomika severní a saharské Afriky
- státy střední Afriky, Jihoafrická republika, ekonomická a sociální
situace

• charakterizuje podnebí a rozdíly v podnebí jednotlivých částí
Afriky, charakterizuje problematiku pásma Sahel, hospodářsky
porovnává jednotlivé oblasti Afriky
• popíše evropskou koloniální expanzi
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3. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ČŽP

Ekonomika

Občanská nauka 1

Pochopit souvislosti mezi různými jevy v
prostřední těchto světadílů. Porozumět
souvistostem mezi ekonomickými, politickými
a sociálními aspekty afrických států.
Zamyslet se nad důvody chudoby v
fněkterých afrických státech a snažit se
hledat řešení.

2. ročník

4. ročník

Národní hospodářství

Soudobý svět

literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Globální geografické aspekty světového hospodářství
Dotace učebního bloku: 7
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• uvede základní rozdělení globál ních problémů lidstva a popisuje
na příkladech
• vysvětlí pojem kunurbace, megalopole, sídelní aglomerace,
demografický vývoj
• diskutuje o přírodních a sociálních problémech lidstva, hledá
řešení
• charakterizuje surovinové zdroje, diskutuje o využití alternativních
zdrojů energie
• objasní problémy v krizových oblastech světa, hledá řešení

Rozdělení globálních problémů: sociálníl a přírodní, nerovnoměrné
rozmístění obyv. na Zemi, jazyková a náboženská rozmanitost světa
.
Ohniska napěti ve světě, aktuální příklady, referáty.
Současná politická a ekonomická situace, hlavní ekon. centra a sféry
jejich vlivu - diskuse, referáty.
Opakování 1. ročníku, referáty.

• vysvětlí, s jakými konflikty a problémy se potýká soudobý svět, jak
jsou řešeny, debatuje o jejich možných perspektivách
• popíše rozčlenění soudobého světa na civilizační sféry a civilizace,
charakterizuje základní světová náboženství
• 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
• popíše, jaké závazky vyplývají z běžných smluv, a na příkladu
ukáže možné důsledky vyplývající z neznalosti smlouvy včetně
jejich všeobecných podmínek
• dovede hájit své spotřebitelské zájmy, např. podáním reklamace
• popíše práva a povinnosti mezi dětmi a rodiči, mezi manželi;
popíše, kde může o této oblasti hledat informace nebo získat
pomoc při řešení svých problémů
• objasní postupy vhodného jednání, stane-li se obětí nebo
svědkem jednání, jako je šikana, lichva, korupce, násilí, vydírání
atp.
• vysvětlí, jaké otázky řeší filozofie, filozofická etika
• dovede používat vybraný pojmový aparát, který byl součástí učiva
• dovede pracovat s jemu obsahově a formálně dostupnými texty
• debatuje o praktických filozofických a etických otázkách (ze života
kolem sebe, z kauz známých z médií, z krásné literatury a jiných
druhů umění)
• vysvětlí, proč jsou lidé za své názory, postoje a jednání odpovědni
jiným lidem
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7.2.3 Občanská nauka 1

3. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ČŽP

Český jazyk

Občanská nauka 1

Umět vysvětlit přírodní globální problémy
lidsva. Umět posoudit, proč k těmto
problémům došlo a je-li ještě možná
náprava.

2. ročník

4. ročník

Práce s textem, získávání informací

Soudobý svět
Ekonomika

ODS

2. ročník

Zopakovat vědomosti a pojmy - soudobý
svět a vývoj zejména ve 20. století a dopady
na dnešní ekonomickou situaci. Zdůraznit
komunikaci, vyjednávání a snahy řešení
konfliktů.

Podnik a jeho okolí
Světové hospodářství

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

Metody

ostatní

Postupy

Formy práce

7.2.3 Občanská nauka 1
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

1

1

Květuše Žižková

Květuše Žižková

Charakteristika předmětu
OBČANSKÁ NAUKA
Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie
Forma vzdělání: denní
Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 63
Platnost: od 1. 9. 2018 počínaje 1. ročníkem
Obecným cílem společenskovědního vzdělávání v odborném školství je připravit žáky na aktivní a odpovědný
život v demokratické společnosti. Společenskovědní vzdělávání směřuje k pozitivnímu ovlivňování hodnotové
orientace žáků, aby byli slušnými lidmi a odpovědnými občany svého demokratického státu, aby jednali uvážlivě
nejen pro vlastní prospěch, ale též
pro veřejný zájem. Kultivuje jejich historické vědomí, a tím je učí hlouběji rozumět jejich současnosti, učí je
uvědomovat si vlastní identitu, kriticky myslet, nenechat se manipulovat a co nejvíce porozumět světu, v němž
žijí.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci získali nebo si rozvinuli tyto obecné kompetence:
− využívat svých společenskovědních vědomostí a dovedností v praktickém životě: ve styku s jinými lidmi
a různými institucemi, při řešení praktických otázek svého politického i filozoficko-etického rozhodování,
hodnocení a jednání, při řešení svých problémů právního a sociálního charakteru;
− získávat a kriticky hodnotit informace z různých zdrojů – z verbálních textů (tj. tvořených slovy), z ikonických
textů (obrazy, fotografie, schémata, mapy, …) a kombinovaných textů (např. film);
− formulovat věcně, pojmově a formálně správně své názory na sociální, politické, praktické ekonomické
a etické otázky, náležitě je podložit argumenty, debatovat o nich s partnery.
Společenskovědní vzdělávání usiluje o formování a posilování těchto pozitivních citů, postojů, preferencí
a hodnot:
− jednat odpovědně a přijímat odpovědnost za své rozhodnutí a jednání; žít čestně;
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− cítit potřebu občanské aktivity, vážit si demokracie a svobody, usilovat o její zachování a zdokonalování;
preferovat demokratické hodnoty a přístupy před nedemokratickými, i když má demokracie své stinné stránky
(korupce, kriminalita,…), jednat v souladu humanitou a vlastenectvím, s demokratickými občanskými ctnostmi,
respektovat lidská práva, chápat meze lidské svobody a tolerance, jednat odpovědně a solidárně;
− kriticky posuzovat skutečnost kolem sebe, přemýšlet o ní, tvořit si vlastní úsudek, nenechat se manipulovat;
− uznávat, že základní hodnotou je život, a proto je třeba si života vážit a chránit jej;
− na základě vlastní identity ctít identitu jiných lidí, považovat je za stejně hodnotné jako sebe sama – tedy
oprostit se ve vztahu k jiným lidem od předsudků a předsudečného jednání, intolerance, rasismu, etnické,
náboženské a jiné nesnášenlivosti;
− cílevědomě zlepšovat a chránit životní prostředí, jednat v duchu udržitelného rozvoje;
− vážit si hodnot lidské práce, jednat hospodárně, neničit hodnoty, ale pečovat o ně, snažit se zanechat po sobě
něco pozitivního pro vlastní blízké lidi i širší komunitu;
− chtít si klást v životě praktické otázky filozofického a etického charakteru a hledat na ně v diskusi s jinými
lidmi i se sebou samým odpovědi.
Ve společenskovědní oblasti vzdělávání je kladen důraz nikoliv na sumu teoretických poznatků, ale na přípravu
pro praktický život a celoživotní vzdělávání. K této dobré přípravě je samozřejmě třeba vybraných vědomostí
a dovedností, které jsou prostředkem ke kultivaci historického vědomí (především v dějinách 20. století), dále
také ke kultivaci politického, sociálního, právního a ekonomického vědomí žáků a k posilování jejich mediální
a finanční gramotnosti.
Metody a formy výuky:
- výklad
- výklad s využitím konkrétních příkladů
- problémový výklad
- rozhovor
- diskuse
- samostatné získávání informací - např. denní tisk, internet...
- exkurze, výstavy - dle konkrétních nabídek
- vědomostní soutěže
- osobnostní testy
- komunikační hry
Způsob hodnocení:
- zkoušení - ústní, písemné
- aktivita žáků při hodinách
- referáty
Mezipředmětové vztahy:
- český jazyk a literatura
- dějepis
- hospodářský zeměpis
- ekonomika
- zpracování dokumentů na PC
- anglický jazyk
- německý jazyk
- úvod do výpočetní techniky
Průřezová témata:
- Občan v demokratické společnosti
osobnost a její rozvoj
komunikace, vyjednávání, řešení konfliktů
vzdělávání pro zdraví
mimořádné události, krizové situace
jednotlivec a společenské skupiny, kultura
masová média
potřebné právní minimum pro soukromý a občanský život
stát, politický systém, politika, soudobý svět
morálka, svoboda, odpovědnost, tolerance, solidarita
soudobý svět
jednotlivec a společenské skupiny, kultura, náboženství
morálka, svoboda, odpovědnost, tolerance, solidarita
hodnotová orientace člověka a mezilidských vztahů pro celkový
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životní styl
základní existenční otázky, odpovědi na ně
- Člověk a životní prostředí
souvislosti mezi různými jevy v prostředí a lidskými aktivitami
vlivy prostředí na člověka
postavení člověka v přírodě a vlivy prostředí na zdraví a život člověka
poznávání okolního prostředí
získávání informací v přímých kontaktech s prostředím a z různých informačních zdrojů
šetrný přístup k prostředí v osobním a profesním jednání
zásady zdravého životního stylu a vědomí odpovědnostiza své zdraví
hodnotové orientace člověka a mezilidských vztahů pro celkový životní styl jedince a společnosti
vztah mezi lokáními, reigonálními a globálními problémy
principy udržitelného vývoje
- Člověka svět práce
soustava školního vzdělávání v ČR
návaznosti jednotlivých druhů vzdělávání, význam a možnosti profesního vzdělávání včetně rekvalifikací
nutnost celoživotního učení, možnosti studia v zahraničí
zákoník práce, pracovní poměr, pracovní smlouva, práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení
• mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
• ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky
• uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně
vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný
• s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.),
pořizovat si poznámky
• využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí
• sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků
svého učení ze strany jiných lidí
• znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání
• Kompetence k řešení problémů
• porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení
problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a
ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky
• volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro
splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve
• spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
• Komunikativní kompetence
• vyjadřovat se přiměřeně k 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
• účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje
• zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na běžná i
odborná témata
• dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii
• zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí
(přednášek, diskusí, porad apod.)
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• vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování
• Personální a sociální kompetence
• posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a
chování v různých situacích
• stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní
orientace a životních podmínek
• reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných
lidí, přijímat radu i kritiku
• ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí
• mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si
vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí
• pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností
• přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly
• podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě
zvažovat návrhy druhých
• přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním
konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým
• Občanské kompetence a kulturní povědomí
• jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném
zájmu
• dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní
specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci
• jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k
uplatňování hodnot demokracie
• uvědomovat si – v rámci plurality a multikulturního soužití – vlastní kulturní, národní a
osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých
• zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě
• chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje
• uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost
při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních
• uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském a
světovém kontextu
• podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen
pozitivní vztah
• Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
• mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání; uvědomovat si
význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním
podmínkám
• mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; cílevědomě a
zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze
• mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o
požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a umět je srovnávat se svými představami a
předpoklady
• umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech,
využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa práce, tak
vzdělávání
• Matematické kompetence
• číst a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata
apod.)
• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s
informacemi
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• pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních
technologií
• pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením
• komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline
komunikace
• získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet
• pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných,
elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a
komunikačních technologií
• uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a
kriticky přistupovat k získaných informacím, být mediálně gramotní

Průřezová témata pokrývaná předmětem
Člověk a svět práce
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí

3. ročník
Garant předmětu: Květuše Žižková, 1 týdně, P
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3. ročník

Člověk v lidském společenství
Dotace učebního bloku: 24
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• charakterizuje sociologii jako vědní disciplínu a rozliší základní
techniky zjišťování informací a metody sběru dat
• charakterizuje proces socializace a její instituce
• porozumí pojmu sociální role
• objasní význam solidarity a dobrých vztahů v komunitě
• rozumí problematice davů a kolektivního jednání
• objasní způsoby ovlivňování veřejnosti
• charakterizuje jednotlivé sociální útvary a objasní důležitost
členství v různých sociálních skupinách
• objasní význam rodinného zázemí pro vývoj člověka
• rozliší pravidelné a nepravidelné příjmy a výdaje a na základě toho
sestaví rozpočet domácnosti
• navrhne, jak řešit schodkový rozpočet a jak naložit s přebytkovým
rozpočtem domácnosti
• navrhne způsoby, jak využít volné finanční prostředky, a vybere
nejvýhodnější finanční produkt pro jejich investování
• vybere nejvýhodnější úvěrový produkt,zdůvodní své rozhodnutí a
posoudí způsoby zajištění úvěru a vysvětlí, jak se vyvarovat
předlužení
• dovede posoudit služby nabízené peněžními ústavy a jinými
subjekty a jejich možná rizika
• dovede kriticky přistupovat k mediálním obsahům a pozitivně
využívat nabídky masových médií
• prohlubuje svoji dovednost verbální i neverbální komunikace
• posoudí, kdy je v praktickém životě porušována rovnost pohlaví
• objasní postavení církví a věřících v ČR
• vysvětlí, čím jsou nebezpečné některé náboženské sekty a
náboženský fundamentalismus
• objasní podstatu filozofického tázání, porovná východiska filozofie,
mýtu, náboženství, vědy a umění k uchopení skutečnosti a
člověka
• charakterizuje základní světová náboženství
• identifikuje projevy náboženské a jiné nesnášenlivosti a rozezná
projevy sektářského myšlení

Sociologie jako věda, základní techniky
zjišťování informací a metody sběru dat
Člověk jako bytost společenská
Socializace osobnosti
Společnost, sociální struktura, stratifikace
(např. demografická, ekonomická, politická,
kulturní)
Současná česká společnost, společenské
vrstvy, elity, jejich úloha
Majetek, jeho nabývání, rozhodování o
finančních otázkách jedince a rodiny,
rozpočtu domácnosti, zodpovědné hospodaření,
řešení krizových finančních situací
Sociální zajištění občanů
Sociální vztahy, interakce
Postavení mužů a žen, genderové
problémy
Sociální role, předpis a výkon
Základní sociální útvary, problematika
davu a kolektivního jednání, sociální skupina
Rodina jako základní sociální skupina
Sociální komunikace, druhy, úspěšná a
neúspěšná komunikace, poruchy,
manipulace, asertivní jednání, naslouchání,
empatie
Řeč těla, základní prvky neverbálního
projevu
Svobodný přístup k informacím, masmédia
(tisk, televize, rozhlas, internet), jejich
funkce, kritický přístup k médiím,
maximální využití potenciálu médií
Religionistika jako vědní disciplína
Víra, ateismus, náboženství (struktura,
vývojové fáze), role náboženství v životě
člověka
Základní světová náboženství, srovnání
pohledu
Náboženství a církve v ČR
Nová náboženská hnutí, problematika sekt,
náboženský fundamentalismus
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3. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ODS

Anglický jazyk

Český jazyk

osobnost a její rozvoj; − komunikace,
vyjednávání, řešení konfliktů; − společnost –
jednotlivec a společenské skupiny, kultura,
náboženství − masová média; − morálka,
svoboda, odpovědnost, tolerance, solidarita;

1. ročník

ČŽP

4. ročník

souvislosti mezi různými jevy v prostředí a
lidskými aktivitami postavení člověka v
přírodě a vlivy prostředí na zdraví a život
člověka poznávání okolního prostředí
získávání informací v přímých kontaktech s
prostředím a z různých informačních zdrojů
šetrný přístup k prostředí v osobním a
profesním jednání zásady zdravého
životního stylu a vědomí odpovědnostiza své
zdraví

2. ročník

Osobní údaje, rodina

Komunikační a slohová výchova

2. ročník

Práce s textem, získávání informací

Práce a zaměstnání

4. ročník
Komunikační a slohová výchova

Pracovní proces, pracovní nabídky
Mezilidské vztahy

Německý jazyk
1. ročník

Německý jazyk

Rodina, sourozenci, domácí zvířata

1. ročník

Můžeš ni prosím pomoci?

Rodina, sourozenci, domácí zvířata
2. ročník

Jídlo a pití
2. ročník

Přátelé

Přátelé

Naše město, náš dům

Každodenní život

3. ročník

Naše město, náš dům

Plány na dovolenou

Zkušenosti z ciziny

Práce a povolání
Konverzace v německém jazyce

Stala se nehoda
3. ročník
Plány na dovolenou

4. ročník

Práce a povolání

Práce, povolání
Člověk a společnost

4. ročník
Sny a přání

Ekonomika

Konverzace v německém jazyce

3. ročník

Člověk a společnost

Daňová soustava, zákonná pojištění
Osobní finance

Ekonomika
1. ročník
Podnikání
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7.2.3 Občanská nauka 1

3. ročník

Člověk a právo
Dotace učebního bloku: 9
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• vysvětlí, proč je nepřijatelné propagovat hnutí omezující práva a
svobody jiných lidí
• charakterizuje funkci a význam ústavy pro demokratický stát
• vysvětlí pojem právo, právní stát, uvede příklady právní ochrany a
právních vztahů
• popíše soustavu soudů v ĆR a činnost policie, soudů, advokacie a
notářství
• výsvětlí, kdy je člověk způsobilý k právním úkonům a má trestní
odpovědnost
• popíše, jaké závazky vyplývají z běžných smluv, na příkladu ukáže
možné důsledky vyplývající z neznalosti smlouvy včetně jejích
všeobecných podmínek
• dovede hájit své spotřebitelské zájmy, např. podáním reklamace
• popíše práva a povinnosti mezi dětmi a rodiči, mezi manželi,
popíše, kde může o této oblasti hledat informace nebo získat
pomoc
• objasní postupy vhodného jednání, stane-li se obětí nebo
svědkem jednání, např. šikany, lichvy, násilí atp.

Průřezová témata

Právo a spravedlnost, právní stát
Právní řád, právní ochrana občanů,
právní vztahy
Soustava soudů v ČR
Vlastnictví, právo v oblasti duševního
vlastnictví, smlouvy, odpovědnost za
škodu
Rodinné právo
Správní řízení
Trestní právo – trestní odpovědnost,
tresty a ochranná opatření, orgány
činné v trestním řízení (policie, státní
zastupitelství, vyšetřovatel, soud)
Kriminalita páchaná na dětech a
mladistvých, kriminalita páchaná
mladistvými (specifika trestné činnosti
mladistvých)

přesahy do učebních bloků:

ODS

přesahy z učebních bloků:
Český jazyk

potřebné právní minimum pro soukormý a
občanský život

4. ročník
Zdokonalování jazykových vědomostí
a dovedností
Německý jazyk

ČŽP
vlivy prostředí na člověka souvislosti mezi
různými jevy v prostředí a lidskými aktivitami

2. ročník
Naše město, náš dům
3. ročník
Plány na dovolenou
4. ročník
Sny a přání
Konverzace v německém jazyce
Člověk a společnost
Ekonomika
Hospodářská politika

literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika
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4. ročník

4. ročník
Garant předmětu: Květuše Žižková, 1 týdně, P

Soudobý svět
Dotace učebního bloku: 9
Výsledky vzdělávání

Učivo

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 funkci a činnost OSN a NATO
• vysvětlí zapojení ČR do mezinárodních struktur a podíl ČR na
jejich aktivitách
• uvede příklady projevů globalizace a debatuje o jejích důsledcích
• popíše vývoj ve vyspělých demokraciích a vývoj evropské
integrace
• charakterizuje proces modernizace společnosti

Civilizační sféry, civilizace, velmoci,
vyspělé státy, rozvojové země, problémy, konflikty
Charakteristika procesu modernizace společnosti
Mezinárodní organizace, formy
mezinárodní spolupráce a pomoci, cíle
a struktura organizací
OSN, NATO, EU, Rada Evropy
ČR a její postavení ve světě, evropská
integrace, základní cíle a principy,
zapojování ČR do evropských a světových
struktur
Globální problémy soudobého světa,
příčiny, důsledky, dopady globalizace na
život občanů

• charakterizuje fašismus a nacismus; srovná nacistický a
komunistický totalitarismus
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4. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ODS

Anglický jazyk

Český jazyk

soudobý svět

3. ročník

ČŽP
souvislosti mezi různými jevy v prostředí a
lidskými aktivitami vztah mezi lokáními,
reigonálními a globálními problémy
postavení člověka v přírodě principy
udržitelného vývoje principy šetrného a
odpovědného přítupu k životnímu prostředí v
osobním i profesním životě

4. ročník

Člověk a svět
Počasí, příroda, ochrana životního
prostředí
Německý jazyk

Vývoj světové a české literatury
Konverzace v německém jazyce
Člověk a společnost

1. ročník
Lidé, jejich země, jejich jazyk
4. ročník
Fakta, zprávy
Konverzace v anglickém jazyce
problémy lidstva
Konverzace v německém jazyce
Počasí, životní prostředí
Dějepis
1. ročník
Vztahy mezi velmocemi
Hospodářský zeměpis
3. ročník
Makroregiony světa
Evropské ekonomické centrum
Česká republika
Asijské ekonomické centrum
Severoamerické ekonomické centrum
a sféra jeho vlivu
Afrika, Austrálie - stručná
charakteristika, současnost
Globální geografické aspekty
světového hospodářství
Ekonomika
2. ročník
Národní hospodářství
Světové hospodářství
4. ročník
Zahraniční obchod

literatura

materiály, pomůcky
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4. ročník

Člověk a svět
Dotace učebního bloku: 21
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• vysvětlí, jaké otázky řeší filozofie, filozofická etika
• dovede používat vybraný pojmový aparát, který byl součástí učiva
• dovede pracovat s jemu obsahově a formálně dostupnými texty
• debatuje o praktických filozofických a etických otázkách (ze života
kolem sebe, z kauz známých z médií, z krásné literatury a jiných
druhů umění)
• vysvětlí, proč jsou lidé za své názory, postoje a jednání odpovědni
jiným lidem

Etika jako věda, základní etické
kategorie (hodnoty, normy, svoboda, dobro,
zlo, svědomí atd.)
Kořeny naší etiky, typy moderní etiky
Popis a interpretace norem mravního
chování, jejich podmíněnost
Praktická a sociální etika, profesní etika
Etika v mezilidských vztazích, vztahy na
pracovišti
Aplikované etiky v životě společnosti
(etika a právo, etika a podnikání, etika a
reklama, etika a média, etika a politika,
etika a sport)
Hodnoty, hodnotová orientace lidí, hledání
smyslu lidského života
Význam tolerance, respektu a pluralismu
pro vývoj demokratické společnosti
Předfilozofické období, mýtus
Úvod do filozofie, původ, smysl, vztah
k ostatním formám vědění, filozofické disciplíny
Základní filozofické termíny
Základní filozofické problémy v průběhu
dějin, problém bytí a poznání ve filozofii,
filozofie a problémy člověka, jejich řešení
v dějinách filozofického myšlení

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ODS

Anglický jazyk

Německý jazyk

4. ročník

3. ročník

morálka, svoboda, odpovědnost, tolerance,
solidarita hodnotová orientace člověka a
mezilidských vztahů pro celkový životní styl
základní existenční otázky, odpovědi na ně

Hodnoty v lidském životě,
dobročinnost
Mezilidské vztahy
Názory a stanoviska

Lidé jako já a ty
Konverzace v německém jazyce
4. ročník
Počasí, životní prostředí

Německý jazyk
2. ročník
Přátelé
Každodenní život
3. ročník
Práce a povolání
Konverzace v německém jazyce
4. ročník
Firma, pracovní kontakt
Práce, povolání
literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

Postupy
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7.3.1 Fyzika

4. ročník

7.3 Přírodovědné vzdělávání
Charakteristika oblasti
Výuka přírodních věd přispívá k hlubšímu a komplexnímu pochopení přírodních jevů a zákonů, k formování
žádoucích vztahů k přírodnímu prostředí a umožňuje žákům proniknout do dějů, které probíhají v živé i neživé
přírodě. Přírodovědné vzdělávání nemůže být nahrazeno pouhou znalostí vybraných faktů, pojmů a procesů.
Cílem přírodovědného vzdělávání je především naučit žáky využívat přírodovědných poznatků v profesním i
občanském životě, klást si otázky o okolním světě a vyhledávat k nim
relevantní, na důkazech založené odpovědi.
Nároky jednotlivých oborů vzdělání na přírodovědné vzdělávání a jeho součásti jsou rozdílné.
Z toho důvodu byly zpracovány varianty přírodovědného vzdělání. Škola si zvolí variantu fyzikálního a
chemického vzdělávání minimálně na úrovni uvedené v poznámkách k rámcovému rozvržení obsahu vzdělávání
(může si tedy zvolit i variantu s vyššími nároky na příslušné vzdělávání).
Fyzikální vzdělávání je vypracováno ve třech variantách. Varianta A je určena pro obory s vysokými, varianta B
se středními a varianta C s nižšími nároky na fyzikální vzdělávání.
Chemické vzdělávání je vypracováno ve dvou variantách. Varianta A je určena pro obory s vyššími nároky na
chemické vzdělávání, varianta B pro obory s nižšími nároky.
Biologické a ekologické vzdělávání je vypracováno pouze v jedné variantě.
Přírodovědné vzdělávání může škola realizovat buď v samostatných vyučovacích předmětech, nebo integrovaně
v závislosti na charakteru oboru a podmínkách školy.
Vyučování směřuje k tomu, aby žáci uměli:
− využívat přírodovědných poznatků a dovedností v praktickém životě ve všech situacích, které souvisejí s
přírodovědnou oblastí;
− logicky uvažovat, analyzovat a řešit jednoduché přírodovědné problémy;
− pozorovat a zkoumat přírodu, provádět experimenty a měření, zpracovávat a vyhodnocovat získané údaje;
− komunikovat, vyhledávat a interpretovat přírodovědné informace a zaujímat k nim stanovisko, využívat
získané informace v diskusi k přírodovědné a odborné tematice;
− porozumět základním ekologickým souvislostem a postavení člověka v přírodě a zdůvodnit nezbytnost
udržitelného rozvoje;
− posoudit chemické látky z hlediska nebezpečnosti a vlivu na živé organismy.
V afektivní oblasti směřuje přírodovědné vzdělávání k tomu, aby žáci získali:
− motivaci přispět k dodržování zásad udržitelného rozvoje v občanském životě i odborné pracovní činnosti;
− pozitivní postoj k přírodě;
− motivaci k celoživotnímu vzdělávání v přírodovědné oblasti.

7.3.1 Fyzika
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

3
Jan Sladky

Charakteristika předmětu
FYZIKA
Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie
Forma vzdělání: denní
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Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 99
Varianta vzdělávání: A
Platnost: od 1. 9. 2018 počínaje 1. ročníkem
OBECNÉ CÍLE:
Cílem fyzikálního vzdělávání je především naučit žáky využívat přírodovědných poznatků
v profesním i občanském životě, klást si otázky o okolním světě a vyhledávat k nim relevantní,
na důkazech založené odpovědi.
Výuka fyziky 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.

CHARAKTERISTIKA UČIVA:
Vyučování směřuje k tomu, aby žáci uměli:
− využívat přírodovědných poznatků a dovedností v praktickém životě ve všech situacích, které souvisejí
s přírodovědnou oblastí,
− logicky uvažovat, analyzovat a řešit jednoduché přírodovědné problémy,
− pozorovat a zkoumat přírodu, provádět experimenty a měření, zpracovávat a vyhodnocovat získané údaje,
− komunikovat, vyhledávat a interpretovat přírodovědné informace a zaujímat k nim stanovisko, využívat
získané informace v diskusi k přírodovědné a odborné tematice,
− porozumět základním ekologickým souvislostem a postavení člověka v přírodě a zdůvodnit nezbytnost
udržitelného rozvoje,
− posoudit chemické látky z hlediska nebezpečnosti a vlivu na živé organismy.
V afektivní oblasti směřuje přírodovědné vzdělávání k tomu, aby žáci získali:
− motivaci přispět k dodržování zásad udržitelného rozvoje v občanském životě i odborné pracovní činnosti.
− pozitivní postoj k přírodě.
− motivaci k celoživotnímu vzdělávání v přírodovědné oblasti.
Při výuce budou využívány následující metody a formy práce:
- výklad učitele a řízený dialog,
- projektové vyučování,
- multimediální metody (podle možností využití počítače, videa, DVD, dataprojektoru, interaktivní tabule),
- exkurze.
Hodnocení výsledků žáků
V předmětu fyzika se hodnotí obsahová správnost v ústním i písemném projevu. Hodnocení žáků se bude
provádět na základě kombinace ústního zkoušení a různých forem písemného testování. Nejčastěji používanými
formami zkoušení znalostí, ze kterých vyjdou podklady pro klasifikaci, budou:
- individuální i frontální ústní zkoušení,
- písemné testy nestandardizované i standardizované,
- přednes referátů,
- prezentace individuálních i skupinových prací.
Kritéria hodnocení jsou dána klíčovými kompetencemi a vnitřním řádem školy, tzn. hodnocení v předmětu fyzika
se bude řídit pravidly hodnocení a klasifikací žáků ve střední odborné škole, schválenými školskou radou dne 12.
1. 2006.
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1. ročník

1. ročník
Garant předmětu: Jan Sladky, 3 týdně, P

Mechanika
Dotace učebního bloku: 26
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• rozliší druhy pohybů a řeší jednoduché úlohy na pohyb hmotného
bodu
• určí síly, které působí na tělesa, a popíše, jaký druh pohybu tyto
síly vyvolají
• určí mechanickou práci, výkon a energii při pohybu tělesa
působením stálé síly
• vysvětlí na příkladech platnost zákona zachování mechanické
energie
• určí výslednici sil působících na těleso a jejich momenty

Mechanika:
- fyzikální jednotky, označování jednotek, převody jednotek
- pohyby přímočaré (v=konst., zrychlený), pohyb po kružnici,
skládání pohybů
- Newtonovy pohybové zákony, vztažná soustava, síly v přírodě
- mechanická práce a energie
- gravitační pole, Newtonův gravitační zákon, gravitační a tíhová síla,
pohyby v gravitačním poli, sluneční soustava
- mechnika tuhého tělesa
mechanika tekutin

• určí těžiště tělesa jednoduchého tvaru
• aplikuje Pascalův a Archimédův zákon při řešení úloh
• 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
• vysvětlí mechanické vlastností těles z hlediska struktury pevných
látek
• popíše příklady deformací pevných těles jednoduchého tvaru a
řeší úlohy na Hookův zákon
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce
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Molekulová fyzika a termika
Dotace učebního bloku: 17
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• změří teplotu v Celsiově teplotní stupnici a vyjádří ji jako
termodynamickou teplotu
• vysvětlí význam teplotní roztažnosti látek v přírodě a v technické
praxi
• vysvětlí pojem vnitřní energie soustavy (tělesa) a způsoby její
změny
• řeší jednoduché případy tepelné výměny
• popíše principy nejdůležitějších tepelných motorů

Molekulová fyzika a termika
- základní poznatky termiky, teploměrné stupnice
- teplo a práce, přeměny vnitřní energie tělesa, tepelná kapacita,
měření tepla
- částicová stavba látek, vlastnosti látek z hlediska molekulární fyziky
- stavové změny ideálního plynu, práce plynu, tepelné motory
- struktura pevných látek, doformace pevných látek
- kapilární jevy
- přeměny skupenství, skupenské teplo, vlhkost vzduchu

• popíše přeměny skupenství látek a jejich význam v přírodě a v
technické praxi
• 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
• 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
• popíše přeměny skupenství látek a jejich význam v přírodě a v
technické praxi
• uvede příklady potvrzující kinetickou teorii látek
• popíše vlastnosti látek z hlediska jejich částicové stavby
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

Mechanické kmitání a vlnění
Dotace učebního bloku: 7
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• 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
Průřezová témata

Mechanické kmitání a vlnění
- mechanické kmitání, základní pojmy
- druhy mechanického vlnění, šíření vlnění v prostoru, odraz vlnění
- vlastnosti zvukového vlnění, šíření zvuku v látkovém prostředí,
ultrazvuk

přesahy do učebních bloků:
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Elektřina a magnetismus
Dotace učebního bloku: 27
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• určí elektrickou sílu v poli bodového elektrického náboje

Elektřina a magnetismus

• 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 R = ς*l/S;
• řeší úlohy na práci a výkon elektrického proudu
• vysvětlí elektrickou vodivost polovodičů, kapalin a plynů
• vysvětlí princip chemických zdrojů napětí

- elektrický náboj tělesa, elektrická síla, elektrické pole, kapacita
vodiče, kondenzátory
- elektrický proud v kovech, zákony elektrického proudu, elektrické
obvody, elektrický proud v polovodičích, v 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, trojfázovázová soustava střídavého proudu,
transformátor
- elektromagnetické kmitání, elektrommagnetický oscilátor, vlastní
a nucené elektromagnetické kmitání, rezonance
- vznik a vlastnosti elektromagnetického vlnění, přenos informací
elekromgnetickým vlněnín

• 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
• popíše princip a použití polovodičových součástek s přechodem
PN
• vysvětlí vznik elektromagnetického kmitání v oscilačním obvodu
• popíše využití elektromagnetického vlnění ve sdělovacích
soustavách
• charakterizuje základní vlastnosti obvodů střídavého proudu
• vysvětlí princip transformátoru a usměrňovače střídavého proudu
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce
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Optika
Dotace učebního bloku: 12
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• 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

Optika
- světlo a jeho šíření
- elektromagnetické záření, spektrum elektromagnetického záření,
rentgenové záření, vlnové vlastnosti světla
- zobrazování zrcadlem a čočkou
- optika

• popíše oko jako optický přístroj
• vysvětlí principy základních typů optických přístrojů
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

Speciální teorie relativity
Dotace učebního bloku: 2
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• popíše důsledky plynoucí z principů speciální teorie relativity pro
chápání prostoru a času
• zná souvislosti energie a hmotnosti objektů pohybujících se velkou
rychlostí
Průřezová témata

Speciální teorie relativity
- principy speciální teorie relativity
- základy relativistické dynamiky

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce
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Fyzika mikrosvěta
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• 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

Fyzika mikrosvěta
- základní pojmy kvantové fyziky
- model atomu, spektrum atomu vodíku, laser
- nukleony, radioaktivita, jaderné záření, elementární a základní
částice
- zdroj jaderné energie, jaderný reaktor, bezpečnost a ekologická
hlediska jaderné energetiky

• 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
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

ČŽP
Bezpečnost jaderných elektráren. Ochrana
před jaderným zářením.
literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

Astrofyzika
Dotace učebního bloku: 2
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• charakterizuje Slunce jako hvězdu a popíše sluneční soustavu
• zná současné názory na vznik a vývoj vesmíru
• popíše vývoj hvězd a jejich uspořádání do galaxií

Astrofyzika:
- Slunce a hvězdy
- galaxie a vývoj vesmíru
- výzkum vesmíru

• vysvětlí nejdůležitější způsoby, jimiž astrofyzika zkoumá vesmír
• zná souvislost energie a hmotnosti objektů pohybujících se velkou
rychlostí
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce
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7.3.2 Chemie
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

2
Kristina Bendova

Charakteristika předmětu
CHEMIE
Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie
Forma vzdělání: denní
Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 66
Varianta vzdělávání: B
Platnost: od 1. 9. 2018 počínaje 1. ročníkem
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecné cíle:
Cílem chemického vzdělávání je především naučit žáky využívat přírodovědných poznatků v profesním
i občanském životě, klást si otázky o okolním světě a vyhledávat k nim relevantní, na důkazech založené
odpovědi.
Výuka chemie 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.
Chemického vzdělávání nemůže být nahrazeno pouhou znalostí vybraných faktů, pojmů a procesů.
Charakteristika učiva
Vyučování směřuje k tomu, aby žáci uměli:
− využívat přírodovědných poznatků a dovedností v praktickém životě ve všech situacích, které souvisejí
s přírodovědnou oblastí;
− logicky uvažovat, analyzovat a řešit jednoduché přírodovědné problémy;
− pozorovat a zkoumat přírodu, provádět experimenty a měření, zpracovávat a vyhodnocovat získané údaje;
− komunikovat, vyhledávat a interpretovat přírodovědné informace a zaujímat k nim stanovisko, využívat
získané informace v diskusi k přírodovědné a odborné tematice;
− porozumět základním ekologickým souvislostem a postavení člověka v přírodě a zdůvodnit nezbytnost
udržitelného rozvoje;
− posoudit chemické látky z hlediska nebezpečnosti a vlivu na živé organismy.
V afektivní oblasti směřuje přírodovědné vzdělávání k tomu, aby žáci získali:
− motivaci přispět k dodržování zásad udržitelného rozvoje v občanském životě i odborné pracovní činnosti;
− pozitivní postoj k přírodě;
− motivaci k celoživotnímu vzdělávání v přírodovědné oblasti.
Při výuce budou využívány následující metody a formy práce:
- výklad učitele a řízený dialog
- samostatná práce individuální i skupinová
- samostatná domácí práce (příprava referátů, prezentací apod.)
- projektové vyučování
- multimediální metody (podle možností využití počítače, videa, DVD, dataprojektoru,
interaktivní tabule)
- exkurze
Hodnocení výsledků žáků
V předmětu chemie se hodnotí obsahová správnost v ústním i písemném projevu. Hodnocení žáků se bude
provádět na základě kombinace ústního zkoušení a různých forem písemného testování. Nejčastěji používanými
formami zkoušení znalostí, ze kterých vyjdou podklady pro klasifikaci, budou:
- individuální i frontální ústní zkoušení
- písemné testy nestandardizované i standardizované
- přednes referátů
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- prezentace individuálních i skupinových prací
Kritéria hodnocení jsou dána klíčovými kompetencemi a vnitřním řádem školy, tzn. hodnocení v předmětu
chemie se bude řídit pravidly hodnocení a klasifikací žáků ve střední odborné škole, schválenými školskou radou
dne 12. 1. 2006.
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí
Komunikativní kompetence
Žák by měl umět:
- rozumě psanému textu a interpretovat ho
- aktivně se účastnit diskuzí
- formulovat a obhajovat své názory a postoje
- formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle
- písemně zaznamenávat podstatné myšlenky ústního projevu jiných lidí
- vyjadřovat se v souladu se zásadami kulturního projevu
Personální kompetence
Žák by měl být schopen:
- efektivně se učit a pracovat
- vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok
- přijímat hodnocení svých výsledků a adekvátně na ně reagovat
- přijímat rady i kritiku
Sociální kompetence
Žák bude veden k tomu, aby:
- přijímal a odpovědně plnil svěřené úkoly
- nepodléhal předsudkům a stereotypům v přístupu k jiným lidem
Průřezová témata
Informační a komunikační technologie:
- práce s internetem, vyhledávání potřebných informací
Člověk a životní prostředí
- efektivní práce s informacemi a jejich kritické hodnocení
Mezipředmětové vztahy:
- hospodářský zeměpis
- aplikace na PC

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení
• mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
• ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky
• uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně
vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný
• s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.),
pořizovat si poznámky
• využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí
• sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků
svého učení ze strany jiných lidí
• znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání
• Kompetence k řešení problémů
• porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení
problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a
ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky
• uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) a
myšlenkové operace
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• volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro
splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve
• spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
• Komunikativní kompetence
• formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově
správně
• účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje
• Matematické kompetence
• správně používat a převádět běžné jednotky
• používat pojmy kvantifikujícího charakteru
• provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy
• nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je vymezit,
popsat a správně využít pro dané řešení
• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s
informacemi
• pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních
technologií
• pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením
• uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a
kriticky přistupovat k získaných informacím, být mediálně gramotní

Průřezová témata pokrývaná předmětem
Informační a komunikační technologie
Člověk a životní prostředí

1. ročník
Garant předmětu: Kristina Bendova, 2 týdně, P

Úvod do studia chemie
Dotace učebního bloku: 3
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• dokáže porovnat fyzikální a chemické vlastnosti různých látek

Klasifikace látek, vlastnosti, složení, struktura

• popíše základní metody oddělování složek ze směsí a jejich
využití v praxi
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

ČŽP
Pochopit vliv chemie na životní prostředí
Základní principy šetrného přístupu k
životnímu prostředí
literatura

materiály, pomůcky
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1. ročník
Metody

Postupy

Formy práce

Názvosloví anorganických sloučenin
Dotace učebního bloku: 5
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• tvoří chemické vzorce a názvy vybraných anorganických sloučenin

Oxidační číslo a jeho vztah k českému názvosloví

• zná názvy, značky a vzorce vybraných chemických prvků a
sloučenin
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

Chemické výpočty
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• zná názvy, značky a vzorce vybraných chemických prvků a
sloučenin
• vyjádří složení roztoku a připraví roztok požadovaného složení

Výpočty z chemických vzorců a rovnic
Složení roztoků

• provádí jednoduché chemické výpočty, které lze využít v odborné
praxi
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce
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1. ročník

Stavba atomů a period. soustava prvků
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• popíše stavbu atomu, vznik chemické vazby

Průřezová témata

Protonové číslo
Struktura atomového obalu
Orbital a kvantová čísla
Zápis elektronového uspořádání
Valenční elektrony, vznik vazby
Uspořádání prvků v periodické soustavě

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

Chemická vazba
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• popíše stavbu atomu, vznik chemické vazby
• vysvětlí podstatu chemických reakcí a zapíše jednoduchou
chemickou reakci chemickou rovnicí
• zná různé typy chemických reakcí a mí posoudit působení různích
vlivů na průběh reakce
Průřezová témata

Elektronegativita
Vznik chemické vazby
Druhy vazeb

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

Chemický děj
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• vysvětlí průběh chemického děje
• zná různé typy chemických reakcí a mí posoudit působení různích
vlivů na průběh reakce

Základy termochemie, rychlost chemikých reakcí, chemické
rovnováhy
Klasifikace chemických reakcí: oxidačně redukční reakce,
protolytické (acidobazické) reakce, iontový součin vody a pH, rážecí
a vylučovací reakce
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1. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

Struktura a názvosloví organických sloučenin
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• charakterizuje základní skupiny uhlovodíků a jejich vybrané
deriváty a tvoří jednoduché chemické vzorce a názvy
• uvede významné zástupce jednoduchých organických sloučenin a
zhodnotí jejich využití v odborné praxi a v běžném životě, posoudí
je z hlediska vlivu na zdraví a životní prostředí
Průřezová témata

Vlastnosti uhlíku v organických sloučeninách
Typy vzorců
Izomerie
Základy systém. názvosloví uhlovodíků

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

Přehled nejdůležitějších organických sloučenin
Dotace učebního bloku: 13
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• charakterizuje základní skupiny uhlovodíků a jejich vybrané
deriváty a tvoří jednoduché chemické vzorce a názvy
• uvede významné zástupce jednoduchých organických sloučenin a
zhodnotí jejich využití v odborné praxi a v běžném životě, posoudí
je z hlediska vlivu na zdraví a životní prostředí
Průřezová témata

Vlastnosti a použití uhlovodíků
Vlastnosti a použití jejich derivátů

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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1. ročník
literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Přírodní sloučeniny
Dotace učebního bloku: 5
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• charakterizuje biogenní prvky a jejich sloučeniny

Tuky, cukry, bílkoviny
Biokatalyzátory
Nukleové kyseliny - genetické informace

• charakterizuje nejdůležitější přírodní látky
• popíše vybrané biochemické děje
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

Anorganická chemie
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• tvoří chemické vzorce a názvy vybraných anorganických sloučenin
• zná názvy, značky a vzorce vybraných chemických prvků a
sloučenin
• vysvětlí vlastnosti anorganických látek

Přehled důležitých anorganických prvků a jejich sloučenin
Nekovy a jejich sloučeniny
Technicky významné kov
Výroby důležitých kyselin a dalších průmyslových 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
• popíše charakteristické vlastnosti nekovů, kovů a jejich umístění v
periodické soustavě prvků
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

ČŽP
- vhodnost využívání hnojiv v závislosti na
ochraně životního prostředí
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1. ročník
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

Metody

ostatní

Postupy

Formy práce

Makromolekulární látky
Dotace učebního bloku: 5
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• vysvětlí pojem polymerace a polykondenzace
• zná zakladní rozdělení makromolekulárních látek a některé jejich
zástupce
Průřezová témata

Organická chemie kolem nás
Makromolekulární látky - plasty
Detergenty
Léčiva
Pesticidy

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

ČŽP
- vhodnost využívání plastů, třídění odpadu v
závislosti na ochraně životního prostředí
literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

Základy analytické chemie
Dotace učebního bloku: 3
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• zná různé typy chemických reakcí a mí posoudit působení různích
vlivů na průběh reakce
• provádí jednoduché chemické výpočty, které lze využít v odborné
praxi
Průřezová témata

Význam analytické chemie při chemických výrobách
Stručný přehled nejdůležitějších metod kvalitativní a kvantitativní
analytiky
Interpretace výsledků analýzy

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce
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1. ročník

7.3.3 Biologie a ekologie
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

1
Kristina Bendova

Charakteristika předmětu
BIOLOGIE A EKOLOGIE
Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie
Forma vzdělání: denní
Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 33
Platnost: od 1. září 2018 počínaje 1. ročníkem
Charakteristika předmětu
Biologie jako věda o životě poskytuje ve svém předmětu vedle vzdělávacích i neobyčejné možnosti výchovného
působení na žáka. Tuto skutečnost je nutno v rámci výuky respektovat a využívat všech harmonizujících prvků,
jež se nabízejí, a to počínaje zdravotní výchovou a ekologickou výchovou konče.
Pro rozumový vývoj žáků poskytuje soustavu základních informací, navazujících na poznatky osvojené žáky
zejména v rámci přírodopisu na ZŠ. Žákům je zpřístupňována nejen soustava biologických pojmů v jejich
přirozených, především vývojových souvislostech, ale zejména zákonitostí mezi jevy.
Osvojení biologických poznatků a zákonitostí má žáka vést k logickému, tvořivému myšlení a k získání
dovedností a návyků zacházet s rozmanitostí logicko-myšlenkových postupů, jejichž východiska jsou
v mnohostranných vztazích, pro biologii zvláště typických. Pro praktický život má velký význam ekologické
učivo, které kultivuje ekologické vědomí žáků, ovlivňuje postoje a odpovědný vztah k životnímu prostředí,
k dodržování zásad trvale udržitelného rozvoje v osobním i profesním životě.
Učivo je součástí širšího přírodovědného základu technického a ekonomického vzdělávání. Tematické celky tvoří
základ pro pochopení biologické podstaty přírodních jevů a dotvářejí profil absolventa.
Charakteristika učiva
Vyučování směřuje k tomu, aby žáci uměli:
− využívat přírodovědných poznatků a dovedností v praktickém životě ve všech situacích, které souvisejí
s přírodovědnou oblastí;
− logicky uvažovat, analyzovat a řešit jednoduché přírodovědné problémy;
− pozorovat a zkoumat přírodu, zpracovávat a vyhodnocovat získané údaje;
− komunikovat, vyhledávat a interpretovat přírodovědné informace a zaujímat k nim stanovisko, využívat
získané informace v diskusi k přírodovědné a odborné tematice;
− porozumět základním ekologickým souvislostem a postavení člověka v přírodě a zdůvodnit nezbytnost
udržitelného rozvoje;
− posoudit znečištění prostředí z hlediska nebezpečnosti a vlivu na živé organismy.
V afektivní oblasti směřuje přírodovědné vzdělávání k tomu, aby žáci získali:
− motivaci přispět k dodržování zásad udržitelného rozvoje v občanském životě i odborné pracovní činnosti;
− pozitivní postoj k přírodě;
− motivaci k celoživotnímu vzdělávání v přírodovědné oblasti.
Při výuce budou využívány následující metody a formy práce:
- výklad učitele a řízený dialog
- samostatná práce individuální i skupinová
- samostatná domácí práce (příprava referátů, prezentací apod.)
- projektové vyučování
- multimediální metody (podle možností využití počítače, videa, DVD, dataprojektoru, interaktivní tabule)
- exkurze
Hodnocení výsledků žáků
V předmětu se hodnotí obsahová správnost v ústním i písemném projevu. Hodnocení žáků se bude provádět na
základě kombinace ústního zkoušení a různých forem písemného testování. Nejčastěji používanými formami
zkoušení znalostí, ze kterých vyjdou podklady pro klasifikaci, budou:
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- individuální i frontální ústní zkoušení
- písemné testy nestandardizované i standardizované
- prezentace individuálních i skupinových prací
Kritéria hodnocení jsou dána klíčovými kompetencemi a vnitřním řádem školy, tzn. hodnocení v předmětu
chemie se bude řídit pravidly hodnocení a klasifikací žáků ve střední odborné škole, schválenými školskou radou
dne 31. 10. 2017.
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí
Komunikativní kompetence
Žák by měl umět:
- rozumě psanému textu a interpretovat ho
- aktivně se účastnit diskuzí
- formulovat a obhajovat své názory a postoje
- formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle
- písemně zaznamenávat podstatné myšlenky ústního projevu jiných lidí
- vyjadřovat se v souladu se zásadami kulturního projevu
Personální kompetence
Žák by měl být schopen:
- efektivně se učit a pracovat
- vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok
- přijímat hodnocení svých výsledků a adekvátně na ně reagovat
- přijímat rady i kritiku
Sociální kompetence
Žák bude veden k tomu, aby:
- přijímal a odpovědně plnil svěřené úkoly
- nepodléhal předsudkům a stereotypům v přístupu k jiným lidem
Průřezová témata
Informační a komunikační technologie:
- práce s internetem, vyhledávání potřebných informací
Člověk a životní prostředí
- efektivní práce s informacemi a jejich kritické hodnocení
Mezipředmětové vztahy:
- hospodářský zeměpis
- aplikace na PC

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení
• mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
• ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky
• uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně
vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný
• s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.),
pořizovat si poznámky
• využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí
• sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků
svého učení ze strany jiných lidí
• znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání
• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s
informacemi
• pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních
technologií
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1. ročník

1. ročník
1 týdně, P

Úvod do biologie
Dotace učebního bloku: 2
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• charakterizuje názory na vznik a vývoj života na Zemi

- biologické vědy, historie
- vznik a vývoj života na zemi
- základní sloučeniny živé hmoty
- rozdíly mezi rostlinami a živočichy

• rozdělí biologické vědy podle různých hledisek
• charakterizuje historický vývoj biologie
• vyjádří vlastními slovy základní vlastnosti živých soustav
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

Botanika
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• popíše buňku jako základní stavební a funkční jednotku života
• vysvětlí rozdíl mezi prokaryotickou a eukaryotickou buňkou
• charakterizuje rostlinnou a živočišnou buňku a uvede rozdíly
• rozdělí a charakterizuje pletiva podle anatomických znaků

- cytologie
- histologie
- organologie
- metabolismus
- růst, vývoj a rozmnožování
- taxonomie živých soustav

• vyjmenuje a charakterizuje vegetativní orgány rostlin
• vyjmenuje a charakterizuje generativní orgány rostlin
• popíše přeměnu látek a energií
• vysvětlí proces fotosyntézy a dýchání
• uvede znaky fotosyntézy a dýchání
• popíše rozmnožování, růst a vývoj rostlin
• uvede základní skupiny organismů a porovná je
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:
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1. ročník
literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Zoologie
Dotace učebního bloku: 12
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• charakterizuje živočišné tkáně a jejich typy
• popíše stavbu lidského těla a vysvětlí funkci orgánů a orgánových
soustav
• objasní význam genetiky

- stavba živočišné buňky
- živočišné tkáně
- orgánové soustavy
- genetika
- taxonomie živých soustav
- nemoci a možnosti prevence

• vysvětlí význam zdravé výživy a uvede principy zdravého životního
stylu
• uvede příklady bakteriálních, virových a jiných onemocnění a
možnosti prevence
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

Úvod do ekologie
Dotace učebního bloku: 1
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• vysvětlí základní ekologické pojmy
Průřezová témata

- základní ekologické pojmy

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

ČŽP
Znalost vzájemných vztahů organismů a
prostředí o ekologické přizpůsobivosti.
literatura

materiály, pomůcky
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1. ročník
Metody

Postupy

Formy práce

Podmínky života
Dotace učebního bloku: 3
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• charakterizuje základní vztahy mezi organismy ve společenstvu
• charakterizuje abiotické (sluneční záření, atmosféra, pedosféra,
hydrosféra) a biotické faktory prostředí (populace, společenstva,
ekosystémy)
• uvede příklad potravního řetězce

- abiotické podmínky života – světlo, teplo, voda, půda, vzduch
- biotické podmínky života – populace, společenstva
- ekosystémy

• popíše podstatu koloběhu látek v přírodě z hlediska látkového a
energetického
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

ČŽP
Znalost abiotických a biotických podmínek
života. Kllimatické změny, ohrožování
ovzduší, vody, půdy, ekosystémů z hlediska
rozvoje lidské populace. Znalost struktury a
funkcí ekosystémů.
literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

Člověk a životní prostředí
Dotace učebního bloku: 3
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• charakterizuje různé typy krajiny a její využívání člověkem

- vzájemné ovlivňování člověka a přírody
- jednotlivé složky životního prostředí
- vliv životního prostředí na zdraví člověka
- obnovitelnost přírodních zdrojů surovin a energie

• 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
• charakterizuje globální problémy na Zemi
• uvede základní znečišťující látky v ovzduší, ve vodě a v půdě a
vyhledá informace o aktuální situaci
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

ČŽP
Vliv prostředí na lidské zdraví. Možnosti a
způsoby řešení enviromentálních problémů v
daném oboru vzdělání.
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1. ročník
literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Ochrana přírody
Dotace učebního bloku: 2
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• uvede příklady chráněných území v ČR a v regionu

- ochrana přírody
- tvorba životního prostředí

• uvede základní ekonomické, právní a informační nástroje
společnosti na ochranu přírody a prostředí
• vysvětlí udržitelný rozvoj jako integraci environmentálních,
ekonomických, technologických a sociálních přístupů k ochraně
životního prostředí
• zdůvodní odpovědnost každého jedince za ochranu přírody,
krajiny a životního prostředí
• na konkrétním příkladu z občanského života a odborné praxe
navrhne řešení vybraného environmentálního problému
• popíše způsoby nakládání s odpady
• posoudí ekologické souvislosti výrobní činnosti
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

ČŽP
Ochrana přírody a krajiny. Globální,
regionální a lokální problémy rozvoje a
vztahy člověka k prostředí.
literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce
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7.4.1 Matematika
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

3

4

3

4

Irena Šlajsová

Kristina Bendova

Jana Pelcová

Jana Pelcová

Charakteristika předmětu
MATEMATIKA
Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie
Forma vzdělání: denní
Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 450 hodin
Platnost: od 1. 9. 2018 počínaje 1. ročníkem
Matematické vzdělávání má v odborném školství kromě funkce všeobecně vzdělávací ještě funkci průpravnou
pro odbornou složku vzdělávání.
Obecným cílem matematického vzdělávání je výchova přemýšlivého člověka, který bude umět používat
matematiku v různých životních situacích (v odborné složce vzdělávání, v dalším studiu, v osobním životě,
budoucím zaměstnání, volném čase apod.).
Uvedené výsledky vzdělávání a učivo představují v odborném školství základ matematického vzdělávání pro
daný stupeň vzdělání. V oborech vzdělání se zvýšenými nároky na matematické vzdělávání rozšíří škola ve svém
školním vzdělávacím programu matematické vzdělávání v souvislosti s potřebami odborného vzdělávání zejména
o:
− operace s komplexními čísly a řešení kvadratických rovnic v množině C;
− řešení aplikačních úloh s využitím funkcí, posloupností a trigonometrie;
− analytickou geometrii kuželoseček.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
− využívat matematických vědomostí a dovedností v praktickém životě: při řešení běžných situací vyžadujících
efektivní způsoby výpočtu a poznatků o geometrických útvarech;
− aplikovat matematické poznatky a postupy v odborné složce vzdělávání;
− matematizovat reálné situace, pracovat s matematickým modelem a vyhodnotit výsledek řešení vzhledem
k realitě;
− zkoumat a řešit problémy včetně diskuse výsledků jejich řešení;
− číst s porozuměním matematický text, vyhodnotit informace získané z různých zdrojů – grafů, diagramů,
tabulek a internetu, přesně se matematicky vyjadřovat;
− používat pomůcky: odbornou literaturu, internet, PC, kalkulátor, rýsovací potřeby.
V afektivní oblasti směřuje matematické vzdělávání k tomu, aby žáci získali:
− pozitivní postoj k matematice a zájem o ni a její aplikace;
− motivaci k celoživotnímu vzdělávání;
− důvěru ve vlastní schopnosti a preciznost při práci.

Metody a formy výuky:
- opakování učiva ze ZŠ a výklad nových pojmů, vysvětlení
- výklad s využitím konkrétních příkladů
- práce s učebnicí, sbírkou, pracovními testy
- procvičování na příkladech
- samostatná práce individuální a skupinová, včetně domácí práce žáků
Způsob hodnocení žáků:
Hodnocení v předmětu matematika se bude řídit pravidly hodnocení a klasifikace žáků ve střední odborné škole,
schválenými školskou radou dne 31.10.2017
Žáci se hodnotí z ústního i písemného projevu, při hodnocení se sleduje postup, znalost vzorců, schopnost uvádět
učivo do souvislostí s jinými tématickými celky a schopnost logicky myslet. U písemných prací se hodnotí
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i grafická úprava. Správně se jazykově vyjadřovat. Hodnotí se aktivita žáka v hodině a plnění zadaných úkolů.
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí
Komunikativní kompetence
Žák by měl umět:
- rozebrat a interpretovat matematický text
- aktivně se účastnit diskuzí
- písemně zaznamenávat podstatné myšlenky ústního i písemného projevu jiných lidí
- vyjadřovat se v souladu se zásadami kulturního projevu
Personální kompetence
Žák by měl být schopen:
- efektivně se učit a pracovat
- vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok
- přijímat hodnocení svých výsledků a adekvátně na ně reagovat
- přijímat rady i kritiku
Sociální kompetence
Žák bude veden k tomu, aby:
- přijímal a odpovědně plnil svěřené úkoly
Průřezová témata
Informační a komunikační technologie:
- práce s výukovými programy a s internetem - vyhledávání cvičných programů pro matematiku
Člověk a svět práce
- vyhledávání a posuzování informací o profesních záležitostech, rozvoj finanční gramotnosti
- rozvoj schopnosti vyhledávat informace o vzdělávací nabídce a pracovat s nimi
Mezipředmětové vztahy:
- fyzika
- aplikace na PC

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení
• mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
• ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky
• uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně
vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný
• s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.),
pořizovat si poznámky
• využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí
• sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků
svého učení ze strany jiných lidí
• znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání
• Kompetence k řešení problémů
• porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení
problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a
ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky
• uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) a
myšlenkové operace
• volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro
splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve
• spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
• Komunikativní kompetence
• formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově
správně
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• účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje
• Matematické kompetence
• správně používat a převádět běžné jednotky
• používat pojmy kvantifikujícího charakteru
• provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy
• nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je vymezit,
popsat a správně využít pro dané řešení
• číst a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata
apod.)
• aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i
prostoru
• efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů efektivně
aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v běžných situacích
• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s
informacemi
• pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních
technologií
• pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením
• učit se používat nové aplikace
• získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet

1. ročník
Garant předmětu: Irena Šlajsová, 3 týdně, P

opakování a prohlubování učiva ZŠ
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• řeší praktické úlohy s využitím procentového počtu

- číselné obory, základní početní operace
- počítání s racionálními čísly, porovnávání reálných čísel
- procenta, trojčlenka

• provádí aritmetické operace v množině reálných čísel
• používá různé zápisy reálného čísla
• používá absolutní hodnotu a chápe její geometrický význam
• porovnává reálná čísla, určí vztahy mezi reálnými čísly
• řeší praktické úlohy za použití trojčlenky, procentového počtu a
poměru ve vztahu k danému oboru vzdělání
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky
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1. ročník
Metody

Postupy

Formy práce

množiny a základní poznatky z logiky
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• používá absolutní hodnotu, zapíše a znázorní interval, provádí
operace s intervaly (sjednocení, průnik)
• rozlišuje výroky a základní operace s nimi

- základní množinové pojmy
- intervaly a operace s nimi
- pojmy absolutní hodnoty
- výrok a základní operace s výroky
- kvantifikátory

• zná druhy kvantifikátorů
• zapíše a znázorní interval
• provádí, znázorní a zapíše operace s intervaly (sjednocení, průnik)
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

mocniny a odmocniny
Dotace učebního bloku: 20
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• umí počítat s mocninami s celočíselným a racionálním
exponentem exponentem
• provádí operace s mocninami a odmocninami
• provádí výpočty pomocí tabulek a kalkulátorů
• provádí operace s mocninami a odmocninami
• řeší praktické úkoly s mocninami s racionálním exponentem a
odmocninami
Průřezová témata

- zavedení mocniny s reál. základem a celočíselným exponentem
- početní výkony s těmito mocninami
- druhá a třetí mocnina
- zápis čísla ve tvaru a x 10n
- def. n-té odmocniny
- početní výkony s odmocninami
- druhá a třetí odmocnina
- mocniny s racion. exponentem a početní výkony s nimi
- částečné odmocňování a usměrňování zlomků
- výpočty pomocí tabulek a kalkulátorů

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

IKT

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce
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1. ročník

algebraické výrazy
Dotace učebního bloku: 20
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• umí určit hodnotu algebraického výrazu
• provádí operace s mnohočleny, lomenými výrazy, výrazy
obsahujícími mocniny a odmocniny
• používá pojem člen, koeficient, stupeň členu, stupeň mnohočlenu

- definiční obor výrazu a určování hodnoty výrazu
- dosazování do výrazu
- pojem mnohočlen, operace s mnohočleny
- rozklady, užití vzorců (A ± B)2, (A ±B)3, A2-B2
- úprava lomených výrazů

• provádí operace s mnohočleny, lomenými výrazy, výrazy
obsahujícími mocniny a odmocniny
• provádí umocnění dvojčlenu pomocí vzorců
• rozkládá mnohočleny na součin
• určí definiční obor výrazu
• sestaví výraz na základě zadání
• interpretuje výraz s proměnnými zejména ve vztahu k danému
oboru vzdělávání
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

lineární rovnice, nerovnice a jejich soustavy
Dotace učebního bloku: 30
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• třídí úpravy rovnic na ekvivalentní a neekvivalentní
• řeší lineární a kvadratické rovnice a jejich soustavy, lineární a
kvadratické nerovnice
• převádí jednoduché reálné situace do matematických struktur,
pracuje s matematickým modelem a výsledek vyhodnotí vzhledem
k realitě
• modeluje jednoduché reálné situace užitím výrazů zejména ve
vztahu k danému oboru vzdělání
• pracuje s matematickým modelem reálných situací a výsledek
vyhodnotí vzhledem k realitě
• rozliší úpravy rovnic na ekvivalentní a neekvivalentní

- lineární rovnice s jednou neznámou
- lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli
- slovní úlohy
- výpočet neznámé ze vzorců
- soustavy lineárních rovnic a metody jejich řešení
- lineární nerovnice a jejich řešení
- soustavy lineárních nerovnic a jejich řešení
- lineární rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou
- lineární rovnice s parametrem

• určí definiční obor rovnice a nerovnice
• řeší lineární rovnice, nerovnice a jejich soustavy, včetně
grafického znázornění
• řeší rovnice s neznámou ve jmenovateli
• řeší rovnice v součinovém a podílovém tvaru
• vyjádří neznámou ze vzorce
• užívá rovnic, nerovnic a jejich soustav k řešení reálných problémů,
zejména ve vztahu k danému oboru vzdělání
• při řešení úloh účelně využívá digitální technologie a zdroje
informací
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:
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RVP 18-20-M/01 Informační technologie

7.4.1 Matematika

1. ročník
literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

písemné práce a jejich opravy
Dotace učebního bloku: 9
Výsledky vzdělávání

Učivo
- zařazovány v průběhu školního roku na konci každého tématického
celku a čtvrtletí, opakovací test učiva ZŠ
- v písemných pracech budou zopakovány všechny probrané
tématické celky

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

Učební zdroje
literatura
• Pracovní sešit - matematika
• Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy
JANEČEK, F. Sbírka úloh z matematiky pro střední školy. Výrazy, rovnice,
nšerovnice a jejich soustavy. Praha : Prometheus, 1995. ISBN 978-80-7196360-8
• Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium
Hudcová, m., Kubičíková, L. Sbírka úloh z matematiky pro střední odborné
školy střední odborná učiliště a nástavbové studium. Praha : Prometheus,
2001. ISBN 80-7196-165-5
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Učební osnovy

Verze: 2., Datum: 1. 6. 2018, Platnost: 1.9.2018
RVP 18-20-M/01 Informační technologie

7.4.1 Matematika

2. ročník

2. ročník
Garant předmětu: Kristina Bendova, 4 týdně, P

kvadratické rovnice a nerovnice
Dotace učebního bloku: 15
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• aplikuje poznatky z praxe
• provádí výpočty pomocí tabulek a kalkulátorů
• třídí úpravy rovnic na ekvivalentní a neekvivalentní
• řeší lineární a kvadratické rovnice a jejich soustavy, lineární a
kvadratické nerovnice
• užívá vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice

Průřezová témata

kvadratická funkce
- úplná a neúplná kvadratická rovnice a jejich řešení, diskriminant
- vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice
- normovaný tvar kvadratické rovnice
- rozklad kvadratického trojčlenu
- rovnice s neznámou pod odmocninou
- slovní úlohy
- soustavy rovnic – lineární a kvadratická
- kvadratické nerovnice a jejich řešení

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

opakování učiva o funkcích ze ZŠ
Dotace učebního bloku: 15
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• rozlišuje jednotlivé druhy funkcí, sestrojí jejich grafy a určí jejich
vlastnosti včetně monotonie a extrémů
• aplikuje v úlohách poznatky o funkcích při úpravách výrazů a
rovnic
• určí průsečíky grafu funkce s osami souřadnic

- pojem funkce, D(f), H(f), graf funkce
- funkce konstantní, lineární (přímá úměrnost), lineární lomená
funkce (nepřímá úměrnost)
- vlastnosti fce

• určí hodnoty proměnné pro dané funkční hodnoty
• přiřadí předpis funkce ke grafu a naopak
• sestrojí graf funkce dané předpisem pro zadané hodnoty
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:
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přesahy z učebních bloků:
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Učební osnovy

Verze: 2., Datum: 1. 6. 2018, Platnost: 1.9.2018
RVP 18-20-M/01 Informační technologie

7.4.1 Matematika

2. ročník
literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

kvadratická funkce, její vlastnosti, funkce v absolutní hodnotě
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• rozlišuje jednotlivé druhy funkcí, načrtne jejich grafy a určí jejich
vlastnosti
• umí řešit funkce v absolutních hodnotách
Průřezová témata

- fce kvadratická, fce v absolutní hodnotě

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

exponenciální a logaritmická funkce
Dotace učebního bloku: 5
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• rozlišuje jednotlivé druhy funkcí, načrtne jejich grafy a určí jejich
vlastnosti
• zná průběh a vlastnosti exponenciální a logaritmické funkce

- exponenciální a logaritmická fce
- řešení jejich posunutí a grafů v absolutní hodnotě

• řeší reálné problémy s použitím uvedených funkcí zejména ve
vztahu k danému oboru vzdělání
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce
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Učební osnovy

Verze: 2., Datum: 1. 6. 2018, Platnost: 1.9.2018
RVP 18-20-M/01 Informační technologie

7.4.1 Matematika

2. ročník

exponenciální a logaritmické rovnice
Dotace učebního bloku: 15
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• umí řešit exponenciální a logaritmické rovnice

- exponenciální a logaritmické rovnice
- různé typy jejich řešení

• určí průsečíky grafu funkce s osami souřadnic
• řeší jednoduché logaritmické rovnice
• řeší jednoduché exponenciální rovnice
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

goniometrické funkce, grafy goniometrických funkcí a vztahy mezi nimi
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• znázorní goniometrické funkce v oboru reálných čísel, používá
jejich vlastností a vztahů při řešení jednoduchých goniometrických
rovnic i k řešenírovinných i prostorových útvarů
• umí a zná vztahy mezi goniometrickými funkcemi

- oblouková míra úhlu
- orientovaný a obecný úhel a jeho velikost
- goniometrická fce obecného úhlu, vlastnosti fcí a grafy
- vztahy mezi goniom. funkcemi

• užívá pojmy: orientovaný úhel, velikost úhlu
• určí velikost úhlu ve stupních a v obloukové míře a jejich převody
• graficky znázorní goniometrické funkce v oboru reálných čísel
• určí definiční obor a obor hodnot goniometrických funkcí, určí
jejich vlastnosti včetně monotonie a extrémů
• používá vlastností a vztahů goniometrických funkcí při řešení
goniometrických rovnic
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce
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Učební osnovy

Verze: 2., Datum: 1. 6. 2018, Platnost: 1.9.2018
RVP 18-20-M/01 Informační technologie

7.4.1 Matematika

2. ročník

goniometrické rovnice
Dotace učebního bloku: 12
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• znázorní goniometrické funkce v oboru reálných čísel, používá
jejich vlastností a vztahů při řešení jednoduchých goniometrických
rovnic i k řešenírovinných i prostorových útvarů
• zná pojmy obecný a orientovaný úhel

- goniometrické rovnice
- různé typy jejich řešení

• umí řešit goniometrické rovnice
• umí a zná vztahy mezi goniometrickými funkcemi
• určí průsečíky grafu funkce s osami souřadnic
• určí hodnoty proměnné pro dané funkční hodnoty
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

úvod do trigonometrie a řešení pravoúhlého trojúhelníku
Dotace učebního bloku: 12
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• rozlišuje základní druhy rovinných obrazců, určí jejich obvod a
obsah
• Zná Eukleidovu a Pythagorovu větu a umí použít na příkladech

- podobnost trojúhelníků
- Eukleidova a Pythagorova věta
- def. goniomet. fcí v pravoúhlém trojúhelníku
- řešení pravoúhlého trojúhelníku
- užití goniom. fcí při výpočtu obsahu rovinných obrazců

• umí používat goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku
• používá vlastností a vztahů goniometrických funkcí k řešení vztahů
v rovinných i prostorových útvarech
• užívá věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků v početních i
konstrukčních úlohách
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce
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Učební osnovy

Verze: 2., Datum: 1. 6. 2018, Platnost: 1.9.2018
RVP 18-20-M/01 Informační technologie

7.4.1 Matematika

2. ročník

řešení obecného trojúhelníku a užití goniometrie v praxi
Dotace učebního bloku: 15
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• Zná Eukleidovu a Pythagorovu větu a umí použít na příkladech
• umí řešit obecný trojúhelník pomocí sinové a kosinové věty

- sinová a kosinová věta
- řešení obecného trojúhelníku
- užití goniometrie v praxi

• s použitím goniometrických funkcí určí ze zadaných údajů velikost
stran a úhlů v pravoúhlém a obecném trojúhelníku
• řeší úlohy na polohové a metrické vlastnosti rovinných útvarů
zejména ve vztahu k danému oboru vzdělání
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

planimetrie
Dotace učebního bloku: 20
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• umí řešit obecný trojúhelník pomocí sinové a kosinové věty

základní geometrické útvary, jejich obsahy a obvody
- shodná zobrazení v rovině

• aplikuje poznatky z praxe
• určuje vzájemnou polohu dvou přímek, přímky a roviny, dvou
rovin, odchylku dvou přímek, přímky a roviny, dvou rovin,
vzdálenost bodu od roviny
• řeší úlohy na polohové a metrické vlastnosti rovinných útvarů
• užívá věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků v početních a
konstrukčních úlohách
• provádí výpočty pomocí tabulek a kalkulátorů
• užívá jednotky délky a obsahu, provádí převody jednotek délky a
obsahu
• graficky rozdělí úsečku v daném poměru
• graficky změní velikost úsečky v daném poměru
• využívá poznatky o množinách všech bodů dané vlastnosti v
konstrukčních úlohách
• popíše rovinné útvary, určí jejich obvod a obsah
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky
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Učební osnovy

Verze: 2., Datum: 1. 6. 2018, Platnost: 1.9.2018
RVP 18-20-M/01 Informační technologie

7.4.1 Matematika

2. ročník
Metody

Postupy

Formy práce

písemné práce a jejich opravy
Dotace učebního bloku: 9
Výsledky vzdělávání

Učivo
- zařazovány v průběhu školního roku na konci každého tématického
celku a čtvrtletí
- opakovací písemná práce učiva 1. ročníku na začátku školního
roku
- v písemných pracech budou zopakovány všechny probrané
tématické celky

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

Učební zdroje
literatura
• Pracovní sešit - matematika
• Polák - Přehled středoškolské matematiky
Přehled všech mat. vzorců, postupů, grafů a vzorových příkladů.
• Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy
JANEČEK, F. Sbírka úloh z matematiky pro střední školy. Výrazy, rovnice,
nšerovnice a jejich soustavy. Praha : Prometheus, 1995. ISBN 978-80-7196360-8
• Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium
Hudcová, m., Kubičíková, L. Sbírka úloh z matematiky pro střední odborné
školy střední odborná učiliště a nástavbové studium. Praha : Prometheus,
2001. ISBN 80-7196-165-5
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Učební osnovy

Verze: 2., Datum: 1. 6. 2018, Platnost: 1.9.2018
RVP 18-20-M/01 Informační technologie

7.4.1 Matematika

3. ročník

3. ročník
Garant předmětu: Jana Pelcová, 3 týdně, P

opakování učiva ze 2. ročníku
Dotace učebního bloku: 7
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• při řešení úloh účelně využívá digitální technologie a zdroje
informací

Průřezová témata

- exponennciální a logaretmická funkce a rovnice
- goniometrické funkce a rovnice
- planimetrie
- řešení pravoúhlého a obecného trojúhelníku

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

stereometrie
Dotace učebního bloku: 15
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• aplikuje poznatky z praxe
• určuje vzájemnou polohu dvou přímek, přímky a roviny, dvou
rovin, odchylku dvou přímek, přímky a roviny, dvou rovin,
vzdálenost bodu od roviny
• určuje povrch a objem základních těles s využitím funkčních
vztahů a trigonometrie
• provádí výpočty pomocí tabulek a kalkulátorů

- základní pojmy
- polohové vlastnosti bodů, přímek a rovin v prostoru
- povrchy a objemy těles, vzájemná poloha přímek a rovin

• při řešení úloh účelně využívá digitální technologie a zdroje
informací
• charakterizuje tělesa: komolý jehlan a kužel, koule a její části
• určí povrch a objem tělesa včetně složeného tělesa s využitím
funkčních vztahů a trigonometrie
• využívá sítě tělesa při výpočtu povrchu a objemu tělesa
• aplikuje poznatky o tělesech v praktických úlohách, zejména ve
vztahu k danému oboru vzdělání
• užívá a převádí jednotky objemu
• při řešení úloh účelně využívá digitální technologie a zdroje
informací
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:
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přesahy z učebních bloků:
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Učební osnovy

Verze: 2., Datum: 1. 6. 2018, Platnost: 1.9.2018
RVP 18-20-M/01 Informační technologie

7.4.1 Matematika

3. ročník
literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

posloupnosti a jejich užití
Dotace učebního bloku: 3
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• aplikuje poznatky z praxe

- užití posloupnosti v úlohách ekonomického charakteru
- vzorec pro n-tý člen, rekurentní vyjádření posloupností

• provádí výpočty jednoduchých finančních záležitostí a orientuje se
v základních pojmech finanční matematiky
• při řešení úloh účelně využívá digitální technologie a zdroje
informací
• při řešení úloh účelně využívá digitální technologie a zdroje
informací
• vysvětlí posloupnost jako zvláštní případ funkce
• určí posloupnost: vzorcem pro n-tý člen, výčtem prvků, graficky
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Programování
4. ročník
Grafika
Aplety

literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

aritmetická posloupnost
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• vysvětlí posloupnost jako zvláštní případ funkce

- pojem posloupnosti, její určení a vlastnosti
- aritmetická posloupnost
- n-tý člen AP, součet n-členů Sn

• aplikuje poznatky z praxe
• určí posloupnost: vzorcem pro n-tý člen, výčtem prvků, graficky
• rozliší aritmetickou a geometrickou posloupnost
• pozná aritmetickou posloupnost a určí její vlastnosti
• při řešení úloh účelně využívá digitální technologie a zdroje
informací
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Učební osnovy

Verze: 2., Datum: 1. 6. 2018, Platnost: 1.9.2018
RVP 18-20-M/01 Informační technologie

7.4.1 Matematika

3. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Programování
4. ročník
Grafika
Aplety

literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

geometrická posloupnost
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• aplikuje poznatky z praxe
• určí posloupnost: vzorcem pro n-tý člen, výčtem prvků, graficky

- geometrická posloupnost, užití GP v praktických úlohách
ekonomického charakteru
- n-tý člen GP, součet Sn, vztah mezi AP a GP

• rozliší aritmetickou a geometrickou posloupnost
• provádí výpočty jednoduchých finančních záležitostí a orientuje se
v základních pojmech finanční matematiky
• pozná geometrickou posloupnost a určí její vlastnosti
• používá pojmy finanční matematiky: změny cen zboží, směna
peněz, danění, úrok, úročení, jednoduché úrokování, spoření,
úvěry, splátky úvěrů
• provádí výpočty finančních záležitostí; změny cen zboží, směna
peněz, danění, úrok, jednoduché úrokování, spoření, úvěry,
splátky úvěrů
• při řešení úloh účelně využívá digitální technologie a zdroje
informací
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Programování
4. ročník
Grafika
Aplety

literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

Postupy

Formy práce
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Verze: 2., Datum: 1. 6. 2018, Platnost: 1.9.2018
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7.4.1 Matematika

3. ročník

kombinatorika
Dotace učebního bloku: 15
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• užívá vztahy pro počet variací, permutací a kombinací bez
opakování
• při řešení úloh účelně využívá digitální technologie a zdroje
informací
• řeší jednoduché kombinatorické úlohy úvahou (používá základní
kombinatorická pravidla)
• užívá vztahy pro počet variací, permutací a kombinací

- variace a permutace
- variace s opakováním, permutace s opakováním
- kombinace
- vlastnosti kombinačních čísel
- binomická věta

• počítá s faktoriály a kombinačními čísly
• užívá poznatků z kombinatoriky při řešení úloh v reálných
situacích
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

pravděpodobnost a statistika
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• užívá vztahy pro počet variací, permutací a kombinací bez
opakování
• určí pravděpodobnost náhodného jevu kombinatorickým postupem
• užívá pojmy: statistický soubor, absolutní a relativní četnost,
variační rozpětí
• čte, vyhodnotí a sestaví tabulky, diagramy a grafy se statistickými
údaji
• užívá pojmy: náhodný pokus, výsledek náhodného pokusu,
nezávislost jevů
• užívá pojmy: náhodný jev a jeho pravděpodobnost, výsledek
náhodného pokusu, opačný jev, nemožný jev, jistý jev, množina
výsledků náhodného pokusu
• určí pravděpodobnost náhodného jevu

- náhodný jev (četnost jevu)
- pst. náhodného jevu
- pst. sjednocení jevů
- pst. opačného jevu
- základy statistiky - průměr,variační šíře, medián, modus, rozptyl a
směrodatná odchylka

• užívá a vysvětlí pojmy: statistický soubor, rozsah souboru,
statistická jednotka, četnost, relativní četnost, statistický znak
kvalitativní a kvantitativní, aritmetický průměr, hodnota znaku
• určí četnost a relativní četnost hodnoty znaku
• sestaví tabulku četností
• graficky znázorní rozdělení četností
• určí charakteristiky polohy (aritmetický průměr, medián, modus,
percentil)
• určí charakteristiky variability (rozptyl, směrodatná odchylka)
• čte a vyhodnotí statistické údaje v tabulkách, diagramech a
grafech
• při řešení úloh účelně využívá digitální technologie a zdroje
informací
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Učební osnovy

Verze: 2., Datum: 1. 6. 2018, Platnost: 1.9.2018
RVP 18-20-M/01 Informační technologie

7.4.1 Matematika

3. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

IKT

literatura

materiály, pomůcky

• Výpočetní technika
• Dataprojektor
Metody

Postupy

Formy práce

vektory
Dotace učebního bloku: 3
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• provádí operace s vektory (součet vektorů, násobení vektorů
reálným číslem, skalární součin vektorů)
• užívá pojmy: vektor a jeho umístění, souřadnice bodu, vektoru a
velikost vektoru
• provádí operace s vektory (součet vektorů, násobek vektoru
reálným číslem, skalární součin vektorů)
• užije grafickou interpretaci operací s vektory

- vzdálenost 2 bodů v rovině
- střed úsečky
- vektor, velikost vektoru
- operace s vektory: součin čísla a vektory
- sčítání vektorů
- skalární součin
- úhel vektorů
- kolmost vektorů

• určí velikost úhlu dvou vektorů
• užije vlastnosti kolmých a kolineárních vektorů
• při řešení úloh účelně využívá digitální technologie a zdroje
informací
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

IKT
ČSP
literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce
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Verze: 2., Datum: 1. 6. 2018, Platnost: 1.9.2018
RVP 18-20-M/01 Informační technologie

7.4.1 Matematika

3. ročník

přímka, úsečka
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• řeší analyticky polohové a metrické vztahy bodů a přímek

- přímka - parametrický tvar, obecný tvar, směrnicový tvar
- vzájemná poloha 2 přímek
- odchylka 2 přímek
- vzdálenost bodu od přímky

• užívá různá analytická vyjádření přímky
• užívá pojmy a vztahy: bod, přímka, rovina, odchylka dvou přímek,
vzdálenost bodu od přímky, vzdálenost dvou rovnoběžek, úsečka
a její délka
• určuje vzájemnou polohu bodů a přímek, bodů a roviny, dvou
přímek, přímky a roviny, dvou rovin
• určí odchylku dvou přímek, přímky a roviny, dvou rovin
• určuje vzdálenost bodů, přímek a rovin
• určí vzdálenost dvou bodů a souřadnice středu úsečky
• určí parametrické vyjádření přímky, obecnou rovnici přímky a
směrnicový tvar rovnice přímky v rovině
• určí polohové vztahy bodů a přímek v rovině a aplikuje je v
úlohách
• určí metrické vlastnosti bodů a přímek v rovině a aplikuje je v
úlohách
• při řešení úloh účelně využívá digitální technologie a zdroje
informací
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

rovina
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• pracuje s různými vyjádřeními roviny

- parametrické a neparametrické vyjádření roviny
- odchylka přímky od roviny, odchylka 2 rovin,
- vzdálenost bodu od roviny
- parametrické vyjádření přímky v E3
- vektorový součin a jeho využití

• umí řešit vzájemnou polohu přímky a roviny
• řeší vzájemnou polohu 2 rovin, 3 rovin
• určí odchylku dvou přímek, přímky a roviny, dvou rovin
• určuje vzdálenost bodů, přímek a rovin
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky
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7.4.1 Matematika

3. ročník
Metody

Postupy

Formy práce

přímky a roviny
Dotace učebního bloku: 3
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• určuje vzájemnou polohu dvou přímek, přímky a roviny, dvou
rovin, odchylku dvou přímek, přímky a roviny, dvou rovin,
vzdálenost bodu od roviny
• řeší analyticky polohové a metrické vztahy bodů a přímek

- rovina - parametrické vyjádření, obecná rovnice, vektorový součin
vektorů
- vzájemná poloha přímek a rovin
- vzdálenost bodu od přímky a roviny

• pracuje s různými vyjádřeními roviny
• umí řešit vzájemnou polohu přímky a roviny
• řeší vzájemnou polohu 2 rovin, 3 rovin
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

písemné práce a jejich opravy
Dotace učebního bloku: 9
Výsledky vzdělávání

Učivo
- zařazovány v průběhu školního roku na konci každého tématického
celku a čtvrtletí, opakovací test učiva 2. ročníku
- v písemných pracech budou zopakovány všechny probrané
tématické celky

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce
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Verze: 2., Datum: 1. 6. 2018, Platnost: 1.9.2018
RVP 18-20-M/01 Informační technologie

7.4.1 Matematika

3. ročník

Učební zdroje
literatura
• Pracovní sešit - matematika
• Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium
Hudcová, m., Kubičíková, L. Sbírka úloh z matematiky pro střední odborné
školy střední odborná učiliště a nástavbové studium. Praha : Prometheus,
2001. ISBN 80-7196-165-5

4. ročník
Garant předmětu: Jana Pelcová, 4 týdně, P

opakování - úvod do analytické geometrie
Dotace učebního bloku: 2
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• provádí operace s vektory (součet vektorů, násobení vektorů
reálným číslem, skalární součin vektorů)
• řeší analyticky polohové a metrické vztahy bodů a přímek
• užívá různá analytická vyjádření přímky
• pracuje s různými vyjádřeními roviny
• umí řešit vzájemnou polohu přímky a roviny
• řeší vzájemnou polohu 2 rovin, 3 rovin
• při řešení úloh účelně využívá digitální technologie a zdroje
informací
Průřezová témata

- vzdálenost 2 bodů v rovině
- střed úsečky
- vektor, velikost vektoru
- operace s vektory: součin čísla a vektory
- sčítání vektorů
- skalární součin
- úhel vektorů
- kolmost vektorů
- přímka - parametrický tvar, obecný tvar, směrnicový tvar
- vzájemná poloha 2 přímek
- odchylka 2 přímek
- vzdálenost bodu od přímky

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

IKT
ČSP
literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

geometrická místa bodů - kuželosečky
Dotace učebního bloku: 14
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• řeší další geometrická místa bodů
• zná základní vlastnosti kuželoseček a umí je používat v praxi
• pracuje s kuželosečkkami v různých tvarech

- kuželosečky – def. základní polohové a metrické vlastnosti, jejich
rovnice ve středovém (vrcholovém) a obecném tvaru
- kružnice
- elipsa
- hyperbola
- parabola
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Učební osnovy

Verze: 2., Datum: 1. 6. 2018, Platnost: 1.9.2018
RVP 18-20-M/01 Informační technologie

7.4.1 Matematika

4. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

vzájemná poloha přímky a kuželosečky
Dotace učebního bloku: 3
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• užívá různá analytická vyjádření přímky

- vzájemná poloha přímky a kuželosečky
- tečna, sečna, vnější přímka
- řešení společných bodů

• pracuje s kuželosečkkami v různých tvarech
• umí řešit vvzájemnou polohu přímky a kuželosečky
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

komplexní čísla
Dotace učebního bloku: 18
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• zná různé zápisy komplexního čísla
• zvládá početní výkony s komplexními čísly
• umí vypočítat absolutní hodnotu komplexního čísla
• umí převádět algebraický tvar komplexního čísla na goniometrický
tvar
• řeší Moivreovu větu a umí ji používat v praxi

- zavedení imaginární jednotky x2 + 1 = 0
- algebraický tvar komplexního čísla
- početní výkony s komplex. čísly
- absolutní hodnota komplexního čísla
- řešení kvadrat. rovnic se záporným D
- goniometrický tvar kompl. čísla
- Moivreova věta a její užití

• řeší kvadratické rovnice se záporným diskriminantem
• umí řešit binomické rovnice v oboru komplexních čísel
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:
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Učební osnovy

Verze: 2., Datum: 1. 6. 2018, Platnost: 1.9.2018
RVP 18-20-M/01 Informační technologie

7.4.1 Matematika

4. ročník
literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

diferenciální počet
Dotace učebního bloku: 25
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• rozlišuje jednotlivé druhy funkcí, načrtne jejich grafy a určí jejich
vlastnosti
• umí určti průbeh funkce s pomocí diferenciálního počtu
• provede derivaci základních i složených funkcí

Průřezová témata

opakování - funkce - lineární funkce, přímá a nepřímá úměrnost,
kvadratická, exponenciální, logaritmická, goniometrické, funkce
s absolutní hodnotou, grafy funkcí, využití k řešení rovnic a nerovnic,
vlastnosti funkcí - monotónnost, extrémy
- limita
- definice derivace
- derivace funkcí - vzorce
- průběh funkce -monotónnost, extrémy lokální a globální,
konvexnost a konkávnost, graf funkce a jeho asymptoty s využitím
derivací

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

literatura
• Matematické, fyzikální a chemické tabulky
Vzorce
• Diferenciální a integrální počet
Hrubý, D., Kubát, J. Matematika pro gymnázia. Diferenciální a integrální počet. Praha: Prometheus, 2007. ISBN 978-80-7196-210-6
• Sbírka úloh z matematiky pro střední školy. Maturitní minimum
Kubát, J. Hrubý, D., Pilgr J. Sbírka úloh z matematiky pro střední školy. Maturitní minimum. Praha : Prometheus, 1996. ISBN 80-7196-030-6
materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

integrální počet
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• určí obsah obrazců a objem těles s využitím určitého intergrálu
• umí využít metody substituce a per partes pro určitý i neurčitý
integrál
Průřezová témata

- neurčitý integrál - vzorce, per partes, substituční metoda
- určitý integrál a jeho využití k výpočtu osahu rovinných obrazců
a objemů těles

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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Učební osnovy
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7.4.1 Matematika

4. ročník
literatura
• Matematické, fyzikální a chemické tabulky
Vzorce
• Diferenciální a integrální počet
Hrubý, D., Kubát, J. Matematika pro gymnázia. Diferenciální a integrální počet. Praha: Prometheus, 2007. ISBN 978-80-7196-210-6
• Sbírka úloh z matematiky pro střední školy. Maturitní minimum
Kubát, J. Hrubý, D., Pilgr J. Sbírka úloh z matematiky pro střední školy. Maturitní minimum. Praha : Prometheus, 1996. ISBN 80-7196-030-6
materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

opakování učiva k maturitě a k přijímacímu řízení na VŠ
Dotace učebního bloku: 43
Výsledky vzdělávání

Učivo
- číselné obory - zlomky, procenta, intervaly, množinové operace
- algebraické výrazy
- rovnice a nerovnice všech typů: lineární s parametrem,
exponenciální, logaritmická, goniometrická, kvadratické rovnice,
- slovní úlohy s využitím procent, trojčlenky, rovnic o jedné neznámé,
soutav rovnic o dvou neznámých
- odhadování výsledků, numerické výpočty, práce s kalkulačkou
a tabulkami
- planimetrie, stereometrie, trigonometrie

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

písemné práce a jejich opravy
Dotace učebního bloku: 7
Výsledky vzdělávání

Učivo
- zařazovány v průběhu školního roku na konci každého tématického
celku a čtvrtletí, opakovací test učiva 3. ročníku
- v písemných pracech budou zopakovány všechny probrané
tématické celky

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:
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4. ročník
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

Metody

Postupy

ostatní

Formy práce

Učební zdroje
literatura
• Pracovní sešit - matematika
• Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium
Hudcová, m., Kubičíková, L. Sbírka úloh z matematiky pro střední odborné
školy střední odborná učiliště a nástavbové studium. Praha : Prometheus,
2001. ISBN 80-7196-165-5

7.5 Estetické vzdělávání
7.5.1 Občanská nauka 2
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

1
Květuše Žižková

Charakteristika předmětu
OBČANSKÁ NAUKA
Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie
Forma vzdělání: denní
Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 33
Platnost: od 1. 9. 2018 počínaje 1. ročníkem
Obecným cílem společenskovědního vzdělávání v odborném školství je připravit žáky na aktivní a odpovědný
život v demokratické společnosti. Společenskovědní vzdělávání směřuje k pozitivnímu ovlivňování hodnotové
orientace žáků, aby byli slušnými lidmi a odpovědnými občany svého demokratického státu, aby jednali uvážlivě
nejen pro vlastní prospěch, ale též
pro veřejný zájem. Kultivuje jejich historické vědomí, a tím je učí hlouběji rozumět jejich současnosti, učí je
uvědomovat si vlastní identitu, kriticky myslet, nenechat se manipulovat a co nejvíce porozumět světu, v němž
žijí.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci získali nebo si rozvinuli tyto obecné kompetence:
− využívat svých společenskovědních vědomostí a dovedností v praktickém životě: ve styku s jinými lidmi
a různými institucemi, při řešení praktických otázek svého politického i filozoficko-etického rozhodování,
hodnocení a jednání, při řešení svých problémů právního a sociálního charakteru;
− získávat a kriticky hodnotit informace z různých zdrojů – z verbálních textů (tj. tvořených slovy), z ikonických
textů (obrazy, fotografie, schémata, mapy, …) a kombinovaných textů (např. film);
− formulovat věcně, pojmově a formálně správně své názory na sociální, politické, praktické ekonomické
a etické otázky, náležitě je podložit argumenty, debatovat o nich s partnery.
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Společenskovědní vzdělávání usiluje o formování a posilování těchto pozitivních citů, postojů, preferencí
a hodnot:
− jednat odpovědně a přijímat odpovědnost za své rozhodnutí a jednání; žít čestně;
− cítit potřebu občanské aktivity, vážit si demokracie a svobody, usilovat o její zachování a zdokonalování;
preferovat demokratické hodnoty a přístupy před nedemokratickými, i když má demokracie své stinné stránky
(korupce, kriminalita,…), jednat v souladu humanitou a vlastenectvím, s demokratickými občanskými ctnostmi,
respektovat lidská práva, chápat meze lidské svobody a tolerance, jednat odpovědně a solidárně;
− kriticky posuzovat skutečnost kolem sebe, přemýšlet o ní, tvořit si vlastní úsudek, nenechat se manipulovat;
− uznávat, že základní hodnotou je život, a proto je třeba si života vážit a chránit jej;
− na základě vlastní identity ctít identitu jiných lidí, považovat je za stejně hodnotné jako sebe sama – tedy
oprostit se ve vztahu k jiným lidem od předsudků a předsudečného jednání, intolerance, rasismu, etnické,
náboženské a jiné nesnášenlivosti;
− cílevědomě zlepšovat a chránit životní prostředí, jednat v duchu udržitelného rozvoje;
− vážit si hodnot lidské práce, jednat hospodárně, neničit hodnoty, ale pečovat o ně, snažit se zanechat po sobě
něco pozitivního pro vlastní blízké lidi i širší komunitu;
− chtít si klást v životě praktické otázky filozofického a etického charakteru a hledat na ně v diskusi s jinými
lidmi i se sebou samým odpovědi.
Ve společenskovědní oblasti vzdělávání je kladen důraz nikoliv na sumu teoretických poznatků, ale na přípravu
pro praktický život a celoživotní vzdělávání. K této dobré přípravě je samozřejmě třeba vybraných vědomostí
a dovedností, které jsou prostředkem ke kultivaci historického vědomí (především v dějinách 20. století), dále
také ke kultivaci politického, sociálního, právního a ekonomického vědomí žáků a k posilování jejich mediální
a finanční gramotnosti.
Metody a formy výuky:
- výklad
- výklad s využitím konkrétních příkladů
- problémový výklad
- rozhovor
- diskuse
- samostatné získávání informací - např. denní tisk, internet...
- exkurze, výstavy - dle konkrétních nabídek
- vědomostní soutěže
- osobnostní testy
- komunikační hry
Způsob hodnocení:
- zkoušení - ústní, písemné
- aktivita žáků při hodinách
- referáty
Mezipředmětové vztahy:
- český jazyk a literatura
- dějepis
- hospodářský zeměpis
- ekonomika
- zpracování dokumentů na PC
- anglický jazyk
- německý jazyk
- úvod do výpočetní techniky
Průřezová témata:
- Občan v demokratické společnosti
osobnost a její rozvoj
komunikace, vyjednávání, řešení konfliktů
vzdělávání pro zdraví
mimořádné události, krizové situace
jednotlivec a společenské skupiny, kultura
masová média
potřebné právní minimum pro soukromý a občanský život
stát, politický systém, politika, soudobý svět
morálka, svoboda, odpovědnost, tolerance, solidarita
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soudobý svět
jednotlivec a společenské skupiny, kultura, náboženství
morálka, svoboda, odpovědnost, tolerance, solidarita
hodnotová orientace člověka a mezilidských vztahů pro celkový
životní styl
základní existenční otázky, odpovědi na ně
- Člověk a životní prostředí
souvislosti mezi různými jevy v prostředí a lidskými aktivitami
vlivy prostředí na člověka
postavení člověka v přírodě a vlivy prostředí na zdraví a život člověka
poznávání okolního prostředí
získávání informací v přímých kontaktech s prostředím a z různých informačních zdrojů
šetrný přístup k prostředí v osobním a profesním jednání
zásady zdravého životního stylu a vědomí odpovědnostiza své zdraví
hodnotové orientace člověka a mezilidských vztahů pro celkový životní styl jedince a společnosti
vztah mezi lokáními, reigonálními a globálními problémy
principy udržitelného vývoje
- Člověka svět práce
soustava školního vzdělávání v ČR
návaznosti jednotlivých druhů vzdělávání, význam a možnosti profesního vzdělávání včetně rekvalifikací
nutnost celoživotního učení, možnosti studia v zahraničí
zákoník práce, pracovní poměr, pracovní smlouva, práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele

Průřezová témata pokrývaná předmětem
Člověk a svět práce
Občan v demokratické společnosti
Člověk a životní prostředí

2. ročník
Garant předmětu: Květuše Žižková, 1 týdně, P
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2. ročník

Kultura. Člověk v lidském společenství
Dotace učebního bloku: 20
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• porovná typické znaky kultur hlavních národností na našem území
• orientuje se v nabídce kulturních institucí
• popíše vhodné společenské chování v dané situaci
• charakterizuje současnou českou společnost, její etnické a
sociální složení
• vysvětlí význam péče o kulturní hodnoty, význam vědy a umění
• objasní význam solidarity a dobrých vztahů v komunitě
• debatuje o pozitivech i problémech multikulturního soužití, objasní
příčiny migrace lidí
• popíše, jak faktory životního prostředí ovlivňují zdraví lidí
• zdůvodní význam zdravého životního stylu
• popíše vliv fyzického a psychického zatížení na lidský organismus
• dovede uplatňovat naučené modelové situace k řešení stresových
a konfliktních situací
• objasní důsledky sociálně patologických závislostí na život
jednotlivce, rodiny a společnosti, vysvětli, jak aktivně chránit svoje
zdraví
• diskutuje a argumentuje o etice v partnerských vztazích, o
vhodných partnerech
• kriticky hodnotí mediální obraz krásy lidského těla a komerční
reklamu, dovede posoudit prospěšné možnosti kultivace a
estetizace svého vzhledu

Kulturní instituce v ČR a v regionu
Kultura národností na našem území
Společenská kultura - principy a normy kulturního chování,
společenská výchova
Životní cykly, mezigenerační vztahy, mezilidské vztahy, zásady
slušného chování (zvládnutí konfliktů, náročné životní situace)
Formální a neformální chování, společenská etiketa a její
uplatňování v soukromém a společenském životě
Kultura bydlení a odívání
Lidové umění a užitá tvorba, estetické a funkční normy při tvorbě
a výrobě předmětů používaných v běžném životě
Ochrana a využívání kulturních hodnot
Životní styl, volný čas a jeho pozitivní využívání, úloha umění
v životě člověka, ochrana a využívání kulturních hodnot
Funkce reklamy a propagačních prostředků, vliv na životní styl
Vztahy mezi pohlavími, volba partnera, rodinné vztahy
Tělesná a duševní stránka osobnosti, vývoj a rozvoj osobnosti
Vliv prostředí na člověka, podmíněnost lidské psychiky
Zdravý duševní vývoj, zásady duševní hygieny, zdraví a jeho
ochrana
Psychické procesy poznávací, sebepoznání, sebevýchova, image
Učení, efektivnost, vzdělávání ve škole i mimo ni, vzdělávací
soustava v ČR
Emoce, jejich vliv na chování a jednání člověka
Motivační vlastnosti osobnosti
Schopnosti, temperament,charakter
Sociálně-patologické jevy, náhradní formy uspokojování, druhy
závislosti, šikana

VOŠ, OA a SZŠ Domažlice
160

SMILE verze 3.2.0

Informační technologie - platné od 1.9.2018

Učební osnovy

Verze: 2., Datum: 1. 6. 2018, Platnost: 1.9.2018
RVP 18-20-M/01 Informační technologie

7.5.1 Občanská nauka 2

2. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

ODS

Anglický jazyk

osobnost a její rozvoj; − komunikace,
vyjednávání, řešení konfliktů; − masová
média; − morálka, svoboda, odpovědnost,
tolerance, solidarita;

1. ročník

ČŽP

2. ročník

současné globální, regionální a lokální
problémy rozvoje a vztahy člověka k
prostředí (klimatické změny, ohrožování
ovzduší, vody, půdy, ekosystémů i biosféry z
různých hledisek rozvoje lidské populace,
vliv prostředí na lidské zdraví);

přesahy z učebních bloků:

Bydlení, životní styl
Vzdělání, plány do budoucna
Péče o zdraví, nemoci
Popis situací a zážitků
Sny a realita
3. ročník
Volný čas, koníčky, sport
Výtvarné umění, hudba, literatura
Popis a charakteristika osoby
Počasí, příroda, ochrana životního
prostředí
Záliby, zájmy
4. ročník
Hodnoty v lidském životě,
dobročinnost
Mezilidské vztahy
Závislosti a jejich působení v lidském
životě
Zvyky, tradice, svátky
Německý jazyk
1. ročník
Rodina, sourozenci, domácí zvířata
2. ročník
Přátelé
Každodenní život
Naše město, náš dům
Škola
4. ročník
Fakta, zprávy
Konverzace v německém jazyce
Firma, pracovní kontakt
Práce, povolání

literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

Postupy

ostatní

Formy práce
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2. ročník

Člověk jako občan v demokratickém státě
Dotace učebního bloku: 13
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• charakterizuje současnou českou společnost, její etnické s sociální
složení
• debatuje o pozitivech i problémech multikulturního soužití, objasní
příčiny migrace lidí
• charakterizuje demokracii a objasní, jaké má problémy
• objasní význam práv a svobod, popíše způsoby, jak lze ohrožená
lidská práva obhajovat
• dovede kriticky přistupovat k mediálním obsahům a pozitivně
využívat nabídky masových médii
• charakterizuje současný český politický systém, objasní funkci
politických stran a svobodných voleb
• uvede příklady funkcí obecní a krajské samosprávy
• vysvětlí, jaké projevy je možné nazvat politickým radikalismem,
nebo politickým extremismem
• vysvětllí, proč je nepřijatelné propagovat hnutí omezující práva a
svobody jiných lidí
• uvede příklady občanské aktivity ve svém regionu, vysvětlí, co se
rozumí občanskou společností

Stát, demokratické pojetí státu a vlády, právní stát
Občan, občanství, nabývání, pozbývání, občan a stát (solidarita,
uprchlictví atd.), občanská společnosti
České státní symboly
Národ a stát, národnost, národnostní menšina, soužití majority
s minoritami, migrace
Rasa, rasismus
Demokracie a její hodnoty
Ideologie, pojem, příklady ideologií
Charakterizuje fašismus a nacismus; srovná
nacistický a komunistický totalitarismus
Politika, úloha ve společnosti, veřejné mínění, politický systém
v ČR
Obsah, dodržování a obhajoba lidských práv, listiny, hnutí
a organizace k ochraně
lidských práv, porušování lidských práv
Ústavnost, Ústava ČR, práva a povinnosti občanů ČR
Volby a politický pluralismus, typy politických stran
Politický radikalismus, extremismus, česká extremistická scéna,
terorismus
Druhy moci v ČR – moc zákonodárná, výkonná, soudní
Občan ve státě a v obci, správa a samosrpáva, krajská samospráva

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

ODS

Anglický jazyk

osobnost a její rozvoj; − komunikace,
vyjednávání, řešení konfliktů; − společnost –
jednotlivec a společenské skupiny, kultura,
náboženství; − stát, politický systém, politika,
soudobý svět; − masová média; − morálka,
svoboda, odpovědnost, tolerance, solidarita;

přesahy z učebních bloků:

1. ročník
Místo, kde žijeme
Německý jazyk
Lidé, jejich země, jejich jazyk
4. ročník

ČŽP
současné globální, regionální a lokální
problémy rozvoje a vztahy člověka k
prostředí (klimatické změny, ohrožování
ovzduší, vody, půdy, ekosystémů i biosféry z
různých hledisek rozvoje lidské populace,
vliv prostředí na lidské zdraví);

Sny a přání
Konverzace v německém jazyce
Člověk a společnost

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

Metody

Postupy

ostatní

Formy práce

7.5.2 Grafika na PC
1. ročník

2. ročník

2

2

Zdeněk Kubalík

Zdeněk Kubalík

3. ročník

Charakteristika předmětu
GRAFIKA na PC
Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie
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Forma vzdělání: denní
Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 132
Platnost: od 1. 9. 2018 počínaje 1. ročníkem
Obecné cíle:
Cílem obsahového okruhu je seznámit žáka s problematikou počítačové grafiky.
Důraz je kladen na získání prakticky využitelných znalostí a dovedností.
Žák také bude připraven navrhovat a realizovat návrhy za použití grafiky.
Při výuce budou používány následující metody a formy práce:
- výklad
- popis
- využití PC a projektoru
- praktické procvičování
Hodnocení výsledků žáků:
- ústní zkoušení
- písemné zkoušení
- praktické zkoušení na PC
- aktivita při vyučovací hodině
Průřezová témata
Informační a komunikační technologie
- práce s internetem, vyhledávání potřebných informací
- použití ve zpracování účetních a ekonomických údajů firem
- využití v osobním životě
- tyto dovednosti mají podpůrný charakter pro ostatní předměty
- poskytuje určitý standart připravenosti žáka na další život
Člověk a svět práce
- použití v každodenní činnosti v soukromém životě i v zaměstnání
- vede žáka k zodpovědnosti za vlastní život
- naučí žáka účelnému využívání PC
- naučí žáka vyhledávat a posuzovat informace o profesních příležitostech, orientovat se v nich a vytvářet si
o nich základní představu, prezentovat se při jednání s potenciálními zaměstnavateli
Mezipředmětové vztahy:
- aplikace na PC
- technická angličtina
- hardware

1. ročník
Garant předmětu: Zdeněk Kubalík, 2 týdně, P

Počítačová grafika
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• orientuje se v základních pojmech počítačové grafiky
• zná základní typy grafických formátů, volí odpovídající programové
vybavení pro práci s nimi a na základní úrovni grafiku tvoří a
upravuje
Průřezová témata

- základní pojmy a rozdělení grafiky
- barvy a barevné modely
- formáty souborů v grafice

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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7.5.2 Grafika na PC

1. ročník
literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Rastrová grafika
Dotace učebního bloku: 56
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• umí pracovat s fotoaparátem
• zná metody získávání snímků do PC
• ovládá základní nástroje pro tvorbu a úpravu rastrových objektů

Průřezová témata

- získávání snímků
- základní kompoziční pravidla
- práce s fotoaparátem
- nastavení a ovládání prostředí
- základní nástroje pro úpravu obrázků
- panorama, HDR
- retuše a úpravy obrázků
- nástroje pro výběr
- fotomontáže
- text v obrázku
- efekty
- úprava souborů RAW
- publikování

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

Spolupráce programů s periférií
Dotace učebního bloku: 2
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• umí ovládat a nastavit parametry periferií pro vstup a výstup
Průřezová témata

- scanery a tiskárny

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky
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1. ročník
Metody

Postupy

Formy práce

2. ročník
Garant předmětu: Zdeněk Kubalík, 2 týdně, P

Vektorová grafika
Dotace učebního bloku: 66
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• ovládá pokročilé nástroje pro úpravu vektorových objektů

- pracovní prostředí a ovládací prvky
- kreslení a editace křivek
- kreslení základních objektů
- výběr a editace objektů
- editace vzhledu objektů
- základní nástroje pro práci s objekty
- práce s textem
- import a export objektů
- nástroje pro editaci objektů
- nástroje pro editaci křivek
- nástroje pro editaci textu
- kopírování a klonování
- interaktivní nástroje
- ořezávání a dělení objektů
- import a export objektů
- práce s rastrem
- trasování objektů
- publikování do datových formátů
- tvorba propagačních materiálů
- tvorba loga

• vytváří propagační materiály a loga
• ovládá základní nástroje pro tvorbu a úpravu vektrových objektů

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

7.6 Vzdělávání pro zdraví
7.6.1 Tělesná výchova
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

2

2

2

2

Alena Šustrová

Alena Šustrová

Jana Gibfriedová

Jana Gibfriedová
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Charakteristika předmětu
Tělesná výchova
Obor vzdělávání: 18-20-M/01 Informační technologie
Forma vzdělávání: denní
Celkový počet hodin za studium: 258
Platnost: od 1. 9. 2018 počínaje 1. ročníkem
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecné cíle
Oblast Vzdělávání pro zdraví si klade za cíl vybavit žáky znalostmi a dovednostmi potřebnými k preventivní
a aktivní péči o zdraví a bezpečnost, a tak rozvinout a podpořit jejich chování a postoje ke zdravému způsobu
života a celoživotní odpovědnosti za své zdraví. Vede žáky k tomu, aby znali potřeby svého těla v jeho
biopsychosociální jednotě a rozuměli tomu, jak působí výživa, životní prostředí, dodržování hygieny, pohybové
aktivity, pozitivní emoce, překonávání negativních emocí a stavů, jednostranné činnosti, mezilidské vztahy a jiné
vlivy na zdraví. Důraz se klade na výchovu proti závislostem (na alkoholu, tabákových výrobcích, drogách,
hracích automatech, počítačových hrách aj.), proti médii vnucovanému ideálu tělesné krásy mladých lidí a na
výchovu k odpovědnému přístupu k sexu. Protože jsou lidé v současnosti vystaveni řadě nebezpečí, která
ohrožují jejich zdraví a často i život, nabývají na významu i dovednosti potřebné pro obranu a ochranu proti nim,
tj. pro chování při vzniku mimořádných událostí.
V tělesné výchově se usiluje zejména o výchovu a vzdělávání pro celoživotní provádění pohybových aktivit
a rozvoj pozitivních vlastností osobnosti. Žáci jsou vedeni k pravidelnému provádění pohybových činností, ke
kvalitě v pohybovém učení, jsou jim vytvářeny podmínky k prožívání pohybu a sportovního výkonu, ke
kompenzování negativních vlivů způsobu života a ke spolupráci při společných činnostech. Nezanedbatelné je
dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů při pohybových aktivitách. V tělesné výchově se rozvíjejí jak
pohybově nadaní, tak zdravotně oslabení žáci.
Oblast Vzdělávání pro zdraví zahrnuje jednak učivo potřebné k péči o zdraví a k ochraně člověka za
mimořádných událostí, jednak učivo tělesné výchovy. Vzdělávací oblast by měla prostupovat celým ŠVP: škola
rozpracuje výsledky vzdělávání do vyučovacích předmětů (např. tematika učiva péče o zdraví se může objevit
v občanské nauce, biologii, základech ekologie, tělesné výchově a odborných předmětech) nebo vzdělávacích
modulů, případně kurzů a jiných forem. Pro oblast péče o zdraví lze vytvořit i samostatný vyučovací předmět.
Charakteristika učiva:
Tělesná výchova bude realizována ve vyučovacím předmětu, sportovních kurzech, dnech (např. plavání, bruslení,
hry, turistika) a jiných organizačních formách a podle možností a podmínek (materiální podmínky, zájmy žáků,
klimatické podmínky, podíl chlapců a dívek, zdravotně oslabení žáci apod.). Tělesná výchova by měla žáky
v pohybových projevech a zlepšování tělesného vzhledu pomocí přiměřených prostředků kultivovat. Pro žáky se
zdravotním oslabením škola vytváří oddělení zdravotní tělesné výchovy.
Výuka je prováděna v blocích a vyučují se zejména tato sportovní odvětví: lehká atletika, volejbal, basketbal,
kopaná, florbal, sportovní a moderní gymnasti, moderní pohybové formy, plavání.
Hodnocení výsledků žáků
V předmětu tělesná výcova se hodnotí zejména fyzická zdatnost v jednotlivých sporotovních disciplínách,
důležitou součástí známky je také zájem o sport a pohyb vůbec, aktivita a snaha. Provádí se měřením výkonů,
hodnocením sestav a hodnocením herních aktivit v jednotlivých sportech.
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí
Žák by měl být schopen:
- vážit si zdraví jako jedné z prvořadých hodnot potřebné ke kvalitnímu prožívání života a cílevědomě je chránit;
rozpoznat, co ohrožuje tělesné a duševní zdraví;
− racionálně jednat v situacích osobního a veřejného ohrožení;
− chápat, jak vlivy životního prostředí působí na zdraví člověka;
− znát prostředky, jak chránit své zdraví, zvyšovat tělesnou zdatnost a kultivovat svůj pohybový projev; usilovat
o dosažení optimálního pohybového rozvoje v rámci svých
možností;
− posoudit důsledky komerčního vlivu médií na zdraví a zaujmout k mediálním obsahům kritický odstup;
− vyrovnávat nedostatek pohybu a jednostrannou tělesnou a duševní zátěž;
− pociťovat radost a uspokojení z prováděné tělesné (sportovní) činnosti;
− usilovat o pozitivní změny tělesného sebepojetí;
− využívat pohybových činností, pravidel a soutěží ke správným rozhodovacím postupům podle zásad fair play;
− kontrolovat a ovládat své jednání, chovat se odpovědně v zařízeních tělesné výchovy a sportu a při pohybových
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činnostech vůbec; podle potřeby spolupracovat;
− preferovat pravidelné provádění pohybových aktivit v denním režimu; eliminovat zdraví ohrožující návyky
a činnosti.
Průřezová témata:
předmět se prolíná do všech průřezových témat:
Občan v demokaratické společnosti, Informační a kominikační technologie, Člověk a životní prostředí a Člověk
a svět práce
Mezipředmětové vztahy
- občanská nauka

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

1. ročník
Garant předmětu: Alena Šustrová, 2 týdně, P

Atletika
Dotace učebního bloku: 12
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových aktivitách
• rozumí významu protahovacích a posilovacích cvičení pro správné
držení těla a správné zvládnutí techniky gymnastických cvičebních
tvarů
• zvládá základní dovednosti jednotlivých atletických disciplín
• sestaví soubory zdravotně zaměřených cvičení, cvičení pro
tělesnou a duševní relaxaci; navrhne kondiční program osobního
rozvoje a vyhodnotí jej
• využívá pohybové činnosti pro všestrannou pohybovou přípravu a
zvyšování tělesné zdatnosti
Průřezová témata

- základní atletická průprava
- starty z různých poloh
- nízký a středně vysoký start
- běhy - rychlý a vytrvalý
- skok do dálky
- skok do výška, záklaní průpravná cvičení
- hod granátem
- průpravná cvičení - vrh koulí
- zdokonalování techniky jednotlivých atletických disciplín
- hodnocení výkonnnosti

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce
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1. ročník

Sportovní hry
Dotace učebního bloku: 15
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových aktivitách
• rozumí významu protahovacích a posilovacích cvičení pro správné
držení těla a správné zvládnutí techniky gymnastických cvičebních
tvarů
• zvládá herní činnosti jednotlivce ve volejbale (odbití obouruč
vrchem, spodem, podání)
• umí technicky správně ovládat míč nohou (kopaná), vedení míče,
používá různé způsoby přihrávek a kopů, umí zpracovat míč
• umí základní činnosti jednotlivce házené (přihrávky, dribling,
střelba na bránu)
• prokáže úroveň své tělesné zdatnosti s pomocí standardizovaných
testových baterií
• dovede rozpoznat hrozící nebezpečí a ví, jak se doporučuje na ně
reagovat
• dovede rozlišit jednání fair play od nesportovního jednání
• pozná chybně a správně prováděné činnosti, umí analyzovat a
zhodnotit kvalitu pohybové činnosti nebo výkonu
• je schopen zhodnotit své pohybové možnosti a dosahovat
osobního výkonu z nabídky pohybových aktivit
Průřezová témata

Odbíjená - základní herní činnosti jednotlivce- odbíjení obouruč,
vrchem i spodem, spodní a vrchní podání v čelném postoji
- příjem a podání
- postavení hráčů při příjmu podání
- herní systémy - každý střední u sítě nahrávač, nácvik smeče, bloku
a dvojbloku
- pravidla hry, testové baterie
Basketbal - opakování a zdokonalování činností ze ZŠ, přihrávka
obouruč a jednoruč
- driblink
- střelba z místa a za pohybu, uvolňování s míčem
- pravidla hry, testy
Házená - herní činnosti jednotlivce
- modifikovaná hra
Florbal - herní činnosti jednotlivce
- modifikovaná hra
Kopaná a sálová kopaná (zejména chlapci) - herní činnosti
jednotlivce, hra
Základy netradičních sportovních her - softball, ringo, frisbee atd.

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

Sportovní gymnastika
Dotace učebního bloku: 12
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových aktivitách
• rozumí významu protahovacích a posilovacích cvičení pro správné
držení těla a správné zvládnutí techniky gymnastických cvičebních
tvarů
• zvládá základní dovednosti na jednotlivých gymnastických
nářadích
• prokáže úroveň své tělesné zdatnosti s pomocí standardizovaných
testových baterií
• dovede posoudit vliv pracovních podmínek a povolání na své
zdraví v dlouhodobé perspektivě a ví, jak by mohl kompenzovat
jejich nežádoucí důsledky
• dovede posoudit psychické, estetické a sociální účinky
pohybových činností
• je schopen sladit pohyb s hudbou, umí sestavit pohybové vazby,
hudebně pohybové motivy a vytvořit pohybovou sestavu (skladbu)
• ověří úroveň tělesné zdatnosti a svalové nerovnováhy
Průřezová témata

- průpravná cvičení vedoucí ke správnému držení těla a ke zpevnění
těla
- základy akrobacie - kotouly vp. i zv., modifikace, stoj na lopatkách,
stoj na rukou s dopomoci, přemet stranou
- základní skoky a kroky
- nácvik akrobatické sestavy
- hrazda - výmyk
- přešvih únožmo
- přeskok - roznožka, postupné zvyšování kozy
- kladina - chůze po kladině
- nácvik jednoduché sestavy
- kruhy - svis vznesmo, svis střemhlav, svis vznesmo, přednos,
zákmihem seskok

přesahy do učebních bloků:
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1. ročník
literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Úpoly
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových aktivitách

- pády
- základy sebeobrany

• rozumí významu protahovacích a posilovacích cvičení pro správné
držení těla a správné zvládnutí techniky gymnastických cvičebních
tvarů
• zná způsob sebeobrany v různých krizových situacích - škrcení
zepředu, škrcení zezadu, útočný úchop za část těla, pokus o
znásilnění
• prokáže dovednosti poskytnutí první pomoci sobě a jiným
• 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
• diskutuje a argumentuje o etice v partnerských vztazích, o
vhodných partnerech a o odpovědném přístupu k pohlavnímu
životu
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce
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1. ročník

Lyžařský výcvikový kurz
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových aktivitách
• zvládá základní dovednosti při sjezdovém a běžeckém lyžování

- seznámení s s bezpečností a pohybem v horské prostředí
- výzbroj, výstrov lyžaře
- výcvika na sjezdových, běžeckých lyžích, výcvika na snowboardu
- zdokonalování techniky, hry na sněhu, průpravná cvičení

• popíše úlohu státu a místní samosprávy při ochraně zdraví a
životů obyvatel
• dovede rozpoznat hrozící nebezpečí a ví, jak se doporučuje na ně
reagovat
• prokáže dovednosti poskytnutí první pomoci sobě a jiným
• volí sportovní vybavení /výstroj a výzbroj/ odpovídající příslušné
činnosti a okolním podmínkám (klimatickým, zařízení, hygieně,
bezpečnosti) a dovede je udržovat a ošetřovat
• dovede připravit prostředky k plánovaným pohybovým činnostem
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

Průpravná, kondiční, kooordinační a kompenzační cvičení
Dotace učebního bloku: 7
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových aktivitách
• rozumí významu protahovacích a posilovacích cvičení pro správné
držení těla a správné zvládnutí techniky gymnastických cvičebních
tvarů
• popíše, jak faktory životního prostředí ovlivňují zdraví lidí

- relaxační cvičení pro zlepšení fyzické zdatnosti jednotlivce
- zdravotní TV - velké míče, powerjóga, pilates, strečink, overbaly,
tyče

• kriticky hodnotí mediální obraz krásy lidského těla a komerční
reklamu; dovede posoudit prospěšné možnosti kultivace a
estetizace svého vzhledu
• dokáže zjistit úroveň pohyblivosti, ukazatele své tělesné zdatnosti
a korigovat si pohybový režim ve shodě se zjištěnými údaji
• dovede rozpoznat hrozící nebezpečí a ví, jak se doporučuje na ně
reagovat
• prokáže dovednosti poskytnutí první pomoci sobě a jiným
• dovede o pohybových činnostech diskutovat, analyzovat je a
hodnotit
• popíše vliv fyzického a psychického zatížení na lidský organismus
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

ČSP
ČŽP
literatura

materiály, pomůcky
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7.6.1 Tělesná výchova

1. ročník
Metody

Postupy

Formy práce

2. ročník
Garant předmětu: Alena Šustrová, 2 týdně, P

Atletika
Dotace učebního bloku: 12
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost, vytrvalost, obratnost a
pohyblivost
• zvládá správnou techniku běhu (dýchání, práce nohou a paží)
• zlepšuje svoji techniku a výkonnost v jednotlivých atletických
disciplínách z předchozího ročníku
• dodržuje zásady bezpečnosti při veškeré své činnosti

Průřezová témata

- základní atletická průprava
- starty z různých poloh
- nízký a středně vysoký start
- běhy - rychlý a vytrvalý
- skok do dálky
- skok do výška, záklaní průpravná cvičení
- hod granátem
- průpravná cvičení - vrh koulí
- zdokonalování techniky jednotlivých atletických disciplín
- hodnocení výkonnnosti

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

Sportovní hry
Dotace učebního bloku: 15
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• zvolí vhodná cvičení ke korekci svého zdravotního oslabení a
dokáže rozlišit vhodné a nevhodné pohybové činnosti vzhledem k
poruše svého zdraví
• zdůvodní význam zdravého životního stylu
• zvládá základní herní činnosti jednostlivce ve volejbale, kopané,
házené, florbale
• dokáže použít získané dovednosti, že hra je plynulá bez
vážnějších rozporů s pravidly
• zná zásady první pomoci
• Zdokonaluje HČJ a herní kombinace v kopané, využívá získaných
dovedností a vědomostí při hře, snaží se odstraňovat své
nedostatky

Odbíjená - základní herní činnosti jednotlivce- odbíjení obouruč,
vrchem i spodem, spodní a vrchní podání v čelném postoji
- příjem a podání
- postavení hráčů při příjmu podání
- herní systémy - každý střední u sítě nahrávač, nácvik smeče, bloku
a dvojbloku
- pravidla hry, testové baterie
Basketbal - opakování a zdokonalování činností ze ZŠ, přihrávka
obouruč a jednoruč
- driblink
- střelba z místa a za pohybu, uvolňování s míčem
- pravidla hry, testy
Házená - herní činnosti jednotlivce
- modifikovaná hra
Florbal - herní činnosti jednotlivce
- modifikovaná hra
Kopaná a sálová kopaná (zejména chlapci) - herní činnosti
jednotlivce, hra
Základy netradičních sportovních her - softball, ringo, frisbee atd.
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7.6.1 Tělesná výchova

2. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

Sportovní gymnastika
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• zná zásady první pomoci
• dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost, vytrvalost, obratnost a
pohyblivost
• zvládá základní akrobatické cviky naučené v 1. ročníku a dokáže
je spojit v akrobatické řady s využitím doplňujících cviků, obratů
skoků a poskoků
• zvládá základní gymnastickou sestavu na akrobacii a na kladině
• zdůvodní význam zdravého životního stylu
• zná zásady první pomoci
• využívá vhodné posilovací a zdravotní cviky pro zvyšování své
tělesné zdatnosti, neopomíjí zásady péče o tělo po skončení
pohybové činnosti
Průřezová témata

- průpravná cvičení vedoucí ke správnému držení těla a ke zpevnění
těla
- základy akrobacie - kotouly vp. i zv., modifikace, stoj na lopatkách,
stoj na rukou s dopomoci, přemet stranou
- základní skoky a kroky
- nácvik akrobatické sestavy
- hrazda - výmyk
- přešvih únožmo
- přeskok - roznožka, postupné zvyšování kozy
- kladina - chůze po kladině
- nácvik jednoduché sestavy
- kruhy - svis vznesmo, svis střemhlav, svis vznesmo, přednos,
zákmihem seskok

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

Úpoly
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• zvolí vhodná cvičení ke korekci svého zdravotního oslabení a
dokáže rozlišit vhodné a nevhodné pohybové činnosti vzhledem k
poruše svého zdraví
• zdůvodní význam zdravého životního stylu

- pády
- základy sebeobrany

• zná zásady první pomoci
• správně používá pádovou techniku, pád vzad, vpravo, vlevo
• zvládá základní dechové a kompenzační techniky z powerjógy
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7.6.1 Tělesná výchova

2. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

Testy tělesné zdatnosti
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

Učivo
- motorické testy obratnosti, síly, vytrvalosti: - sedy, lehy
- výdrž ve shybu, shyby
- člunkový běh
- skok daleký z místa
- hluboký předklon
- šplh

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

Průpravná, kondiční, koordinační a kompenzační cvičení
Dotace učebního bloku: 7
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• zvolí vhodná cvičení ke korekci svého zdravotního oslabení a
dokáže rozlišit vhodné a nevhodné pohybové činnosti vzhledem k
poruše svého zdraví
• zdůvodní význam zdravého životního stylu

- relaxační cvičení pro zlepšení fyzické zdatnosti jednotlivce
- zdravotní TV - velké míče, powerjóga, pilates, strečink, overbaly,
tyče

• zná zásady první pomoci
• využívá vhodné posilovací a zdravotní cviky pro zvyšování své
tělesné zdatnosti, neopomíjí zásady péče o tělo po skončení
pohybové činnosti
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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2. ročník
literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

3. ročník
Garant předmětu: Jana Gibfriedová, 2 týdně, P

Atletika
Dotace učebního bloku: 12
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• zdokonaluje se v jednotlivých atletických disciplinách, zlepšuje
svoji výkonnost a dovednosti
• uplatňuje zásady sportovního tréninku
• ovládá kompenzační cvičení k regeneraci tělesných a duševních
sil, i vzhledem k požadavkům budoucího povolání; uplatňuje
osvojené způsoby relaxace

Průřezová témata

- základní atletická průprava
- starty z různých poloh
- nízký a středně vysoký start
- běhy - rychlý a vytrvalý
- skok do dálky
- skok do výška, záklaní průpravná cvičení
- hod granátem
- průpravná cvičení - vrh koulí
- zdokonalování techniky jednotlivých atletických disciplín
- hodnocení výkonnnosti

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce
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3. ročník

Sportovní hry
Dotace učebního bloku: 14
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• zlepšuje herní činnosti jednotlivce ve volejbale, kopané, házené a
dalších kolektivních sportech
• dokáže používat jednotlivé herní dovednosti do jednotlivých
kolektivních her
• participuje na týmových herních činnostech družstva
• dovede uplatňovat techniku a základy taktiky v základních a
vybraných sportovních odvětvích

Průřezová témata

Odbíjená - základní herní činnosti jednotlivce- odbíjení obouruč,
vrchem i spodem, spodní a vrchní podání v čelném postoji
- příjem a podání
- postavení hráčů při příjmu podání
- herní systémy - každý střední u sítě nahrávač, nácvik smeče, bloku
a dvojbloku
- pravidla hry, testové baterie
Basketbal - opakování a zdokonalování činností ze ZŠ, přihrávka
obouruč a jednoruč
- driblink
- střelba z místa a za pohybu, uvolňování s míčem
- pravidla hry, testy
Házená - herní činnosti jednotlivce
- modifikovaná hra
Florbal - herní činnosti jednotlivce
- modifikovaná hra
Kopaná a sálová kopaná (zejména chlapci) - herní činnosti
jednotlivce, hra
Základy netradičních sportovních her - softball, ringo, frisbee atd.

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

Sportovní gymnastika
Dotace učebního bloku: 14
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• zvvládá základní pohybové gymnastické dovednosti na hlavních
gymnastických nářadích
• uplatňuje zásady sportovního tréninku
• ovládá kompenzační cvičení k regeneraci tělesných a duševních
sil, i vzhledem k požadavkům budoucího povolání; uplatňuje
osvojené způsoby relaxace

Průřezová témata

- průpravná cvičení vedoucí ke správnému držení těla a ke zpevnění
těla
- základy akrobacie - kotouly vp. i zv., modifikace, stoj na lopatkách,
stoj na rukou s dopomoci, přemet stranou
- základní skoky a kroky
- nácvik akrobatické sestavy
- hrazda - výmyk
- přešvih únožmo
- přeskok - roznožka, postupné zvyšování kozy
- kladina - chůze po kladině
- nácvik jednoduché sestavy
- kruhy - svis vznesmo, svis střemhlav, svis vznesmo, přednos,
zákmihem seskok

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky
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3. ročník
Metody

Postupy

Formy práce

Testy tělesné zdatnosti
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• ovládá kompenzační cvičení k regeneraci tělesných a duševních
sil, i vzhledem k požadavkům budoucího povolání; uplatňuje
osvojené způsoby relaxace

Průřezová témata

- motorické testy obratnosti, síly, vytrvalosti: - sedy, lehy
- výdrž ve shybu, shyby
- člunkový běh
- skok daleký z místa
- hluboký předklon
- šplh

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

Sportovně turistický kurz
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• zdůvodní význam zdravého životního stylu
• orientuje se v zásadách zdravé výživy a v jejích alternativních
směrech
• dokáže používat jednotlivé herní dovednosti do jednotlivých
kolektivních her
• orientuje se v zásadách zdravé výživy a v jejích alternativních
směrech
• participuje na týmových herních činnostech družstva
Průřezová témata

- seznámení se s prostředím, ve kterém se kurz odehrává, chování
při pobytu v tomto prostředí, zásady ekologického chování
- sportovní hry
- týmové hry na rozvoj kolektivní spolupráce
- základy sebeobrany
- hry v terénu
- orientační hry
- plavání a hry ve vodě

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

ČŽP

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce
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3. ročník

Průpravná, kondiční, koordinační a kompenzační cvičení
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• zdůvodní význam zdravého životního stylu
• orientuje se v zásadách zdravé výživy a v jejích alternativních
směrech
• ovládá kompenzační cvičení k regeneraci tělesných a duševních
sil, i vzhledem k požadavkům budoucího povolání; uplatňuje
osvojené způsoby relaxace
Průřezová témata

- relaxační cvičení pro zlepšení fyzické zdatnosti jednotlivce
- zdravotní TV - velké míče, powerjóga, pilates, strečink, overbaly,
tyče

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

4. ročník
Garant předmětu: Jana Gibfriedová, 2 týdně, P

Atletika
Dotace učebního bloku: 14
Výsledky vzdělávání

Učivo
- základní atletická průprava
- starty z různých poloh
- nízký a středně vysoký start
- běhy - rychlý a vytrvalý
- skok do dálky
- skok do výška, záklaní průpravná cvičení
- hod granátem
- průpravná cvičení - vrh koulí
- zdokonalování techniky jednotlivých atletických disciplín
- hodnocení výkonnnosti

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

VOŠ, OA a SZŠ Domažlice
SMILE verze 3.2.0

177

Informační technologie - platné od 1.9.2018

Učební osnovy

Verze: 2., Datum: 1. 6. 2018, Platnost: 1.9.2018
RVP 18-20-M/01 Informační technologie

7.6.1 Tělesná výchova

4. ročník
Metody

Postupy

Formy práce

Sportovní hry
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• zdokonaluje se v jednotlivých atletických disciplinách
• dovede se zapojit do organizace turnajů a soutěží a umí zpracovat
jednoduchou dokumentaci
• dokáže rozhodovat, zapisovat a sledovat výkony jednotlivců nebo
týmu
• dokáže používat základní herní dovednosti jedn. kolektivních her
ve hře
• rozvíjí HČJ, HK a herní systémy a uplatňuje je při hře

Průřezová témata

Odbíjená - základní herní činnosti jednotlivce- odbíjení obouruč,
vrchem i spodem, spodní a vrchní podání v čelném postoji
- příjem a podání
- postavení hráčů při příjmu podání
- herní systémy - každý střední u sítě nahrávač, nácvik smeče, bloku
a dvojbloku
- pravidla hry, testové baterie
Basketbal - opakování a zdokonalování činností ze ZŠ, přihrávka
obouruč a jednoruč
- driblink
- střelba z místa a za pohybu, uvolňování s míčem
- pravidla hry, testy
Házená - herní činnosti jednotlivce
- modifikovaná hra
Florbal - herní činnosti jednotlivce
- modifikovaná hra
Kopaná a sálová kopaná (zejména chlapci) - herní činnosti
jednotlivce, hra
Základy netradičních sportovních her - softball, ringo, frisbee atd.

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

Sportovní gymnastika
Dotace učebního bloku: 12
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• zvládá základní pohybové dovednosti na základních
gymnastických nářadích

Průřezová témata

- průpravná cvičení vedoucí ke správnému držení těla a ke zpevnění
těla
- základy akrobacie - kotouly vp. i zv., modifikace, stoj na lopatkách,
stoj na rukou s dopomoci, přemet stranou
- základní skoky a kroky
- nácvik akrobatické sestavy
- hrazda - výmyk
- přešvih únožmo
- přeskok - roznožka, postupné zvyšování kozy
- kladina - chůze po kladině
- nácvik jednoduché sestavy
- kruhy - svis vznesmo, svis střemhlav, svis vznesmo, přednos,
zákmihem seskok

přesahy do učebních bloků:
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7.6.1 Tělesná výchova

4. ročník
literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Aerobik a rytmická gymnastika
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• umí volit vhodné posilovací a protahovací cviky pro zvyšování své
tělesné zdatnosti a pro kompenzaci nevhodných pohybových
návyků
Průřezová témata

- základní jednoduché pohybové etudy, nácvik základní techniky
cvičení se švihadlem a míčem
- aerobic - základní kroky a jednoduché choreografické vazby,
posilovací formy aerobiku, strečink

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

Úpoly
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• umí volit vhodné posilovací a protahovací cviky pro zvyšování své
tělesné zdatnosti a pro kompenzaci nevhodných pohybových
návyků
Průřezová témata

- pády
- základy sebeobrany

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

VOŠ, OA a SZŠ Domažlice
SMILE verze 3.2.0

179

Informační technologie - platné od 1.9.2018

Učební osnovy

Verze: 2., Datum: 1. 6. 2018, Platnost: 1.9.2018
RVP 18-20-M/01 Informační technologie

7.7.1 Zpracování dokumentů

4. ročník

Průpravná, kondiční, koordinační a kompenzační cvičení
Dotace učebního bloku: 2
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• umí se orientovat v nabídce nových sportovních aktivit
• komunikuje při pohybových činnostech – dodržuje smluvené
signály a vhodně používá odbornou terminologii
• umí volit vhodné posilovací a protahovací cviky pro zvyšování své
tělesné zdatnosti a pro kompenzaci nevhodných pohybových
návyků
• vysvětlí pojem doping, vysvětlí příklady z praxe, zná možné
následdky podpůrných látek
Průřezová témata

- relaxační cvičení pro zlepšení fyzické zdatnosti jednotlivce
- zdravotní TV - velké míče, powerjóga, pilates, strečink, overbaly,
tyče

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

7.7 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích
7.7.1 Zpracování dokumentů
1. ročník

2. ročník

2

0+2

Marie Šandová

Květuše Žižková

3. ročník

4. ročník

Jindra Mastná

Alena Šustrová

Charakteristika předmětu
ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTŮ
Obor vzdělávání: 18-20-M/01 Informační technologie
Forma vzdělávání: denní
Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 132
Platnost: od 1. 9. 2018 počínaje prvním ročníkem
Popis vyučovacího předmětu
Obecné cíle
• ovládnutí klávesnice PC nejracionálnějším způsobem, tj. desetiprstovou hmatovou metodou
• naučit žáky napsat moderně stylizovaný obchodní dopis podle platných norem a evropských zvykklostí
• znalost a používání doporučené normy pro psaní úředních dopisů, evidenci a archivaci písemností (ČSN 01
6910)
• věcná, jazyková i formální správnost písemností, estetická úprava
• správná stylizace a aktivní zpracování úředních dopisů, interních písenností, dopisů osobnío charakteru,
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7.7.1 Zpracování dokumentů

personálních a právních písemností a písemností ve styku s bankou a poštou
• zásady manipulace s písemnostmi
• elektornická komunikace
• rozvíjet schopnost utvořit si vlastní úsudek a diskutovat o něm
• vést žáky k počítačové gramotnosti
Charakteristika učiva
• psaní na klávesnici PC hmatovou metodu (programová výuka ZAV)
• tvorba úředního dopisu (norma,struktura úředního dopisu, formální úprava)
• písemnosti v hospodářském styku
• personální písemnosti
• manipulace s písemnostmi
• elektronická komunikace
Hodnocení výsledků žáků
V předmětu písemná a ústní komunikace se hodnotí zvládnutí psaní na klávesnici všemi deseti prsty v určité
rychlosti a přesnosti - jde o písemné zkoušky přesnosti a rychlost. V písemnostech se hodnotí správné používání
normy při tvorbě úředních dopisů, pravopisná, věcná a stylistická správnost. Hodnocení žáků probíhá písemně na
PC. Součástí hodnocení je i vzorový soubor s vypracovanými písemnostmi.
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí
Komunikativní kompetence
Žák by být schopen řešit praktické úkoly v pracovním i osobním životě, využívat a pracovat s informacemi,
aktivně se účastnit diskuzí, formulovat a obhajovat své názory a postoje, formulovat své myšlenky srozumitelně
a souvisle, vyjadřovat se v souladu se zásadami kulturního projevu.
Odborné kompetence
Žák by měl umět psát na klávesnici PC všemi deseti prsty hmatovou metodou, žák dokáže vyhodnotit zapsané
informace, které se mohou stát průkazním materiálem při řešení sporných případů. Pomocí písemností dokáže
zpřesnit, zkvalitnit a dokumentovat výměnu informací.
Personální kompetence
Žák by měl být schopen efektivně se učit a pracovat, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok, přijímat
hodnocení svých výsledků a adekvátně na ně reagovat, přijímat rady i kritiku
Sociální kompetence
Žák bude veden k tomu, aby nepodléhal přesudkům a stereotypům v přístupu k jiným lidem.
Mezipředmětové vztahy
• český jazyk
• občanská nauka
• aplikace na PC
• cizí jazyky
• ekonomika
Průřezová témata
• Člověk a svět práce
• Informační a komunikační technologie
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1. ročník

1. ročník
Garant předmětu: Marie Šandová, 2 týdně, P

seznámení s počítačem
Dotace učebního bloku: 2
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• seznámí se s osobním počítačem

• seznámení s osobním počítačem
• zásady BOZP při práci s počítačem

• dodržuje zásady BOZP při práci s počítačem
• používá počítač a jeho periferie (obsluhuje je, detekuje chyby,
vyměňuje spotřební materiál)
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

základy psaní na počítači pomocí výukového programu ZAV
Dotace učebního bloku: 52
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• dodržuje zásady BOZP při práci s počítačem
• seznámí se s výukovým programem
• nacvičuje písmena na střední a horní písmenné řadě
• nacvičuje písmena na dolní písmenné řadě
• nacvičuje velká písmena, tečku, pomlčku
• nacvičuje písmena na číselné řadě
• soustavně zvyšuje rychlost a přesnost psaní
• nacvičuje psaní diakritických a interpunkčních znamének
• nacvičuje psaní číslic a značek, zvyšuje přesnost
• naučí se ovládat numerickou klávesnici
• umí opsat text i v cizím jazyce
• rychle a přesně ovládá klávesnici PC desetiprstovou hmatovou
metodou
• píše podle diktátu
• je schopen napsat klasifikační program v programu ZAV
• je schopen absolvovat písemnou čtvrtletní práci v programu ZAV
• je schopen napsat test rychlosti v programu ZAV i mimo program
ZAV

• seznámení s výukovým programem ZAV
• přihlášení do sítě, individuální postup
• nácvik a, j, s, k ,d, l, o, mezerníku a klávesy ENTER
• nácvik e, kláves SHIFT, tečky, n, t, i, v, test rychlosti
• nácvik p, u, r, c, h , test rychlosti
• klasifikační program září, říjen
• nácvik m, í, z , ě, b, test rychlosti
• 1. čtvrtletní písemná práce
• klasifikační program listopad, prosinec
• nácvik á, ý, ř, test rychlosti
• nácvik é, spojovníku, š, test rychlosti
• 2. čtvrtletní písemná práce
• nácvik ů, ž, č, f, háčku, test rychlosti
• klasifikační program leden, únor
• nácvik ú, g, x, čárky, test rychlosti
• nácvik číslice 0, 1, w, 5, 9, q, číslice 3, test rychlosti
• klasifikace březen, duben
• 3. čtvrtletní písemná práce
• nácvik kulaté závorky, zpětná klávesa, uvozovky, číslice 2, 4,
dvojtečka, test rychlosti
• nácvik ?, !, číslice 6, %, §, =, /, test rychlosti
• klasifikační program květen, červen
• 4. čtvrtletní písemná práce
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7.7.1 Zpracování dokumentů

1. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

IKT
efektivní využívání informační a komunikační
technologie jak v průběhu vzdělávání, tak při
výkonu povolání a i v osobním a občanském
životě
literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

tabulky
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• zpracovává tabulky a upravuje je podle normy
• převede text na tabulku
• používá počítač a jeho periferie (obsluhuje je, detekuje chyby,
vyměňuje spotřební materiál)
• používá počítač a jeho periferie (obsluhuje je, detekuje chyby,
vyměňuje spotřební materiál)
• používá počítač a jeho periferie (obsluhuje je, detekuje chyby,
vyměňuje spotřební materiál)
• používá počítač a jeho periferie (obsluhuje je, detekuje chyby,
vyměňuje spotřební materiál)
• používá počítač a jeho periferie (obsluhuje je, detekuje chyby,
vyměňuje spotřební materiál)
• vybírá a používá vhodné programové vybavení pro řešení běžných
konkrétních úkolů
• má vytvořeny předpoklady učit se používat nové aplikace,
zejména za pomoci manuálu a nápovědy, rozpoznává a využívá
analogií ve funkcích a ve způsobu ovládání různých aplikací
• využívá nápovědy a manuálu pro práci se základním a aplikačním
programovým vybavením i běžným hardware
• je si vědom možností a výhod, ale i rizik (zabezpečení dat před
zneužitím, ochrana dat před zničením, porušování autorských
práv) a omezení (zejména technických a technologických)
spojených s používáním výpočetní techniky
• aplikuje výše uvedené – zejména aktivně využívá prostředky
zabezpečení dat před zneužitím a ochrany dat před zničením
• pracuje s prostředky správy operačního systému, na základní
úrovni konfiguruje operační systém, nastavuje jeho uživatelské
prostředí
• orientuje se v běžném systému – chápe strukturu dat a možnosti
jejich uložení, rozumí a orientuje se v systému adresářů, ovládá
základní práce se soubory (vyhledávání, kopírování, přesun,
mazání), odlišuje a rozpoznává základní typy souborů a pracuje s
nimi
• ovládá principy algoritmizace úloh a sestavuje algoritmy řešení
konkrétních úloh (dekompozice úlohy na jednotlivé elementárnější
činnosti za použití přiměřené míry abstrakce)
Průřezová témata

• náležitosti tabulky
• druhy tabulek - jednoduchá tabulka, tabulka se složitějším
záhlavím
• přidání řádků a sloupců
• převedení textu do tabulky

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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7.7.1 Zpracování dokumentů

1. ročník
literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

žádosti občanů
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• sestaví a napíše žádost občana organizaci

Průřezová témata

• dopisy občana organizaci
• soukromé dopisy občana formální a přátelské
přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

2. ročník
Garant předmětu: Květuše Žižková, 0+2 týdně, P
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7.7.1 Zpracování dokumentů

2. ročník

zdokonalování psaní na klávesnici ve výukovém programu
Dotace učebního bloku: 31
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• rychle a přesně ovládá klávesnici PC desetiprstovou hmatovou
metodou
• píše podle diktátu
• zdokonaluje přesnost a rychlost psaní
• vytváří, upravuje a uchovává strukturované textové dokumenty
(ovládá typografická pravidla, formátování, práce se šablonami,
styly, objekty, hromadnou korespondenci, tvoří tabulky, grafy,
makra)
• vytváří jednoduché multimediální dokumenty (tedy dokumenty v
nichž je spojena textová, zvuková a obrazová složka informace) v
některém vhodném formátu (HTML dokument, dokument
textového procesoru, dokument vytvořený specializovaným SW
pro tvorbu prezentací, atp.)
• ovládá běžné práce s tabulkovým procesorem (editace,
matematické operace, vestavěné a vlastní funkce, vyhledávání,
filtrování, třídění, tvorba grafu,databáze, kontingenční tabulky a
grafy, příprava pro tisk, tisk)
• ovládá základní práce v databázovém procesoru (editace,
vyhledávání, filtrování, třídění, relace, tvorba sestav, příprava pro
tisk, tisk)
• zná základní typy grafických formátů, volí odpovídající programové
vybavení pro práci s nimi a na základní úrovni grafiku tvoří a
upravuje
• používá běžné základní a aplikační programové vybavení
(aplikace dodávané s operačním systémem, dále pracuje zejména
s aplikacemi tvořícími tzv. kancelářský SW jako celkem)
• pracuje s dalšími aplikacemi používanými v příslušné profesní
oblasti
• chápe specifika práce v síti (včetně rizik), využívá jejích možností
a pracuje s jejími prostředky
• komunikuje elektronickou poštou, ovládá i zaslání přílohy, či
naopak její přijetí a následné otevření
• využívá další funkce poštovního klienta (organizování,
plánování…)
• ovládá další běžné prostředky online a offline komunikace a
výměny dat
Průřezová témata

•
•
•
•
•

zdokonalování přesnosti a rychlosti psaní
častá slova
minutová cvičení
psaní podle předlohy
diktáty - průběžně

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

IKT
práce s textovým editorem
literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce
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7.7.1 Zpracování dokumentů

2. ročník

elektronická komunikace
Dotace učebního bloku: 3
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• manipuluje s dokumenty (včetně elektronických) podle
stanovených pravidel
• dokáže přijmout a vypravit poštu

• elektronická komunikace a komunikační technika, přijetí pošty,
evidence a archivace dokladů, vybavení pošty, manipulace
s elektronickými dokumenty,
• možnosti využití elektronického podpisu
• získávání informací pomocí webových stránek
• elektronické obchodování - hromadná korespondence, využití
faxu a mobilního telefonu

• uplatňuje prostředky verbální a neverbální komunikace
• jedná podle zásad společenského chování a profesního
vystupování
• uplatňuje znalosti psychologie trhu v obchodním jednání
• využívá znalostí sociálního jednání
• eviduje a archivuje doklady
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

IKT

Český jazyk

plní průpravnou funkci pro odbornou složku
vzdělání patří k k všeobecnému vzdělání
moderního člověka efektivně využívat IT jak
v průběhu vzdělávání, tak při výkonu
povolání, ale i v osobním a občanském
životě

2. ročník
Práce s textem, získávání informací
Základy účetnictví
1. ročník
účetní dokumentace

literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

podnikový a úřední styk
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• ovládá pravidla normalizované úpravy písemností, velikost papírů
a obálek podle ČSN
• prokáže znalost psaní adres
• vyhotoví dopis na papír s předtiskem, na volný list papíru i do
zahraničí
• orientuje se v archivaci písemností

•
•
•
•
•

normalizovaná úprava písemností
části dopisu, zásady správné stylizace
práce s dokumentem (dopisní šablony)
ochrana člověka za mimořádných událostí
tísňové volání, evakuační zavazadlo

• umí pracovat s textovým editorem
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky
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7.7.1 Zpracování dokumentů

2. ročník
Metody

Postupy

Formy práce

komunikace v obchodním styku, zajišťování koupě a prodeje
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• zpracuje text s využitím zvýraznění a formátování
• jedná podle zásad společenského chování a profesního
vystupování
• ovládá pravidla normalizované úpravy písemností, velikost papírů
a obálek podle ČSN
• prokáže znalost psaní adres

•
•
•
•

poptávka
nabídka
objednávka
kupní smlouva

• stylizuje a napíše běžné písemnosti spojené s nákupem a
prodejem
• orientuje se v kupní smlouvě
• volí vhodné informační zdroje k vyhledávání požadovaných
informací a odpovídající techniky (metody, způsoby) k jejich
získávání
• získává a využívá informace z otevřených zdrojů, zejména pak z
celosvětové sítě Internet, ovládá jejich vyhledávání, včetně použití
filtrování
• orientuje se v získaných informacích, třídí je, analyzuje,
vyhodnocuje, provádí jejich výběr a dále je zpracovává
• zaznamenává a uchovává textové, grafické i numerické informace
způsobem umožňujícím jejich rychlé vyhledání a využití
• uvědomuje si nutnost posouzení validity informačních zdrojů a
použití informací relevantních pro potřeby řešení konkrétního
problému
• správně interpretuje získané informace a výsledky jejich
zpracování následně prezentuje vhodným způsobem s ohledem
na jejich další uživatele
• rozumí běžným i odborným graficky ztvárněným informacím
(schémata, grafy apod.)
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

písemnosti při vadném plnění kupní smlouvy
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• jedná podle zásad společenského chování a profesního
vystupování
• uplatňuje znalosti psychologie trhu v obchodním jednání

•
•
•
•

reklamace
vyřízení reklamace
urgence
upomínka

• ovládá pravidla normalizované úpravy písemností, velikost papírů
a obálek podle ČSN
• prokáže znalost psaní adres
• stylizuje a napíše běžné písemnosti spojené s nákupem a
prodejem
• orientuje se v kupní smlouvě
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2. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

personální písemnosti
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• jedná podle zásad společenského chování a profesního
vystupování
• využívá znalostí sociálního jednání
• vyhotoví dopis na papír s předtiskem, na volný list papíru i do
zahraničí
• umí vypracovat personální písemnosti, volí vhodnou úpravu a
stylizaci
Průřezová témata

• žádost o místo
• motivační dopis
• životopis, europass životopis
• pracovní smlouva, dohoda o provedení práce a pracovní
činnosti
• ukončení pracovního poměru

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

7.8 Ekonomické vzdělávání
7.8.1 Základy účetnictví
1. ročník

2. ročník

0+2

0+3

Jana Pelnářová

Jana Pelnářová

3. ročník
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Charakteristika předmětu
ÚČETNICTVÍ
Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie
Forma vzdělání: denní
Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 165
Platnost: od 1.9.2018 počínaje 1. ročníkem
V předmětu Základy účetnictví se rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Osvojují si vědomosti a dovednosti potřebné
pro zpracování ekonomických informací. Při výuce jsou studenti vedeni k samostatnému i uvažování a hodnocení
ekonomických jevů, učí se důsledně kontrolovat výsledky své práce, pracovat pečlivě, přehledně a soustavně.
Obsahový okruh rozvíjí u žáků kompetence k efektivnímu hospodaření s finančními prostředky.
Žáci se zorientují v bankovní sféře, v dalších možnostech nakládání s penězi a porozumí bankovním činnostem
a produktům.
Dalším cílem obsahového okruhu je získat poznatky o financování podniku a daňové soustavě. Žáci se učí
účtovat o nákladech a výnosech, o daních a o tvorbě, rozdělení a použití výsledku hospodaření. Žáci se dále
seznámí s obsahem jednoduchého rozpočtu, účetních výkazů a daňových přiznání.
Studenti se seznámí s vedením daňové evidence.
Obsahový okruh je propojen se standardem finanční gramotnosti pro střední vzdělávání.
Základní metody výuky
vysvětlování a výklad, rozhovorem se žáky se odvozují postupy účtování a následuje praktické procvičování.
Studenti při práci využívají účtovou osnovu, provádějí účetní zápisy do účetních knih, vyhledávají aktuální
informace na internetu nebo v odborných časopisech. Zjištěné informace žáci posuzují a využívají při
samostatném řešení zadaných úkolů a jsou vedeni k odpovědnosti za výsledky své práce. V průběhu studia
zpracovávají žáci souvislé příklady, jejichž zadání vychází z účetní praxe, zjištěné výsledky interpretují, kriticky
posuzují, hledají klady a zápory a navrhují varianty řešení pro ekonomické rozhodování. Vyučující by měl u žáků
vytvořit přesvědčení, že účetnictví má nezastupitelné místo při sběru, třídění a zpracování informací potřebných
při řízení podniku.V rámci mezipředmětových vztahů s integrovaným ekonomickým předmětem a předmětem
praxe žáci tyto skutečnosti prakticky realizují a ověřují si tak kompetence získané v předmětu účetnictví.
Při výuce se používá Učebnice účetnictví pro střední školy a veřejnost, sbírky příkladů k učebnicím účetnictví –
autor ing. Pavel Štohl - vždy aktuální vydání.
Hodnocení výsledků žáků
Výsledky vzdělávání můžeme diagnostikovat pozorováním práce a chování žáků ve vyučování, zvládnutí obsahu
vzdělávání kontrolovat zkoušením. Metodou kontroly jsou zkoušky písemné, praktické a ústní. Pří písemných
zkouškách se posuzuje správnost, přesnost, pečlivost při provádění účetních zápisů a schopnost samostatné práce
žáka. Praktické zkoušky prokazují dovednosti žáků především činnostního charakteru. Žáci vypracovávají úkoly
převzaté z praktického života.
Ústně jsou žáci zkoušeni průběžně v jednotlivých hodinách, hodnotí se přesná formulace při ústním projevu
z hlediska odborné i jazykové správnosti.
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat
Vzdělávání v účetnictví směřuje k tomu, aby si žáci vytvořili tyto občanské a klíčové kompetence:
- jednali odpovědně, samostatně, aktivně a iniciativně ve vlastním zájmu, zájmu organizace i v zájmu veřejném,
- dbali na dodržování zákonů a pravidel chování (např. téma o platebním styku, zúčtovacích vztazích a daních),
- aktivně se zajímali o politické, hospodářské a společenské dění,
- chápali význam životního prostředí pro člověka a organizovali činnost firmy v duchu udržitelného rozvoje,
- uměli myslet kriticky (např. při vyvozování závěrů ze souvislých příkladů),
- dokázali zkoumat věrohodnost informací (např. kontrola správnosti účetních dokladů),
- nenechávali se manipulovat (např. úprava výsledku hospodaření na daňový základ),
- tvořili si vlastní názor a byli schopni o něm diskutovat,
- vyjadřovali se přiměřeně v projevech mluvených i psaných,
- formulovali své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně,
- efektivně se učili a pracovali,- využívali ke svému učení zkušenosti jiných lidí, učili se i na základě
zprostředkovaných zkušeností,
- přijímali hodnocení výsledků své práce ze strany jiných lidí, přiměřeně na ně reagovali, přijímali radu i kritiku,
- soustavně se vzdělávali,
- adaptovali se na měnící se pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je ovlivňovali,
- přijímali a odpovědně plnili svěřené úkoly,
- pracovali v týmu, podněcovali práci v týmu vlastními návrhy,
- přispívali k vytváření dobrých mezilidských vztahů,
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- řešili samostatně běžné pracovní úkoly, uplatňovali při řešení různé metody myšlení a volili prostředky
a způsoby vhodné k jejich splnění,
- pracovali s informacemi, a to především s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií,
- prováděli reálný odhad výsledku řešení praktického příkladu,
- sestavili ucelené řešení příkladu na základě dílčích výsledků.
Průřezová témata
Člověk a svět práce
- vést žáky k tomu, aby si uvědomili význam vzdělání pro celý život
- motivovat žáky k aktivnímu pracovnímu životu
- učit žáky poznávat svět a lépe mu rozumět- vést žáky k zodpovědnosti za vlastní život
- vést žáky tomu, aby si vážili materiálních i duchovních hodnot
- rozvíjet u žáků schopnost prezentovat své očekávání a své priority
- naučit žáky prezentovat se při jednání s potenciálními zaměstnavateli
- naučit žáky efektivně pracovat s informacemi, získávat je a kriticky vyhodnocovat
Občan v demokratické společnosti
- vést žáky k tomu, aby byli schopni odolávat myšlenkové manipulaci
- vést žáky k tomu, aby se dovedli orientovat v masových médiích, využívali je a dokázali je i kriticky hodnotit
- naučit žáky vyhledávat a posuzovat informace o profesních příležitostech
- učit žáky rozvíjet získané poznatky, přijímat odpovědnost za vlastní rozhodování a jednání
- vést žáky k rozvíjení dovednosti aplikovat získané poznatky
- vést žáky k tomu, aby měli vhodnou míru sebevědomí
- učit žáky přijímat odpovědnost za vlastní rozhodování a jednání
Informační a komunikační technologie
- práce s informacemi a komunikačními prostředky
- využití aplikačního programového vybavení počítače
Mezipředmětové vztahy
- ekonomika
- informační technologie
- ekonomická cvičení

1. ročník
Garant předmětu: Jana Pelnářová, 0+2 týdně, P

právní úprava účetnictví
Dotace učebního bloku: 5
Výsledky vzdělávání
Žák:
• chápe význam účetní evidence

Učivo
rozbor Zákona o účetnictví
základní pojmy - účetní jednotka, účetní období, účetní doklady,
účetní zápisy a účetní knihy, účetní závěrka
způsoby oceňování
inventarizace majetku a závazků
úschova účetních záznamů
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1. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ODS

Ekonomika

Základy účetnictví

práva a povinnosti vyplývající z činnosti
podniku

1. ročník

2. ročník

Podnikání

zákon o účetnictví

IKT
využití internetu pro vyhledávání potřebných
informací, zákonů využití textového a
tabulkového editoru, ekonom. software
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

Metody

ostatní

Postupy

Formy práce

podstata a význam účetnictví
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• chápe význam účetní evidence
Průřezová témata

podstata, funkce a význam účetnictví

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

účetní dokumentace
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• umí vyhotovovat účetní doklady

podstata a význam účetních dokladů
druhy, náležitosti účetních dokladů
vyhotovování účetních dokladů
oběh a zpracování účetních dokladů
opravy účetních dokladů

• chápe účetní doklad jako zdroj informací
• rozumí postupu zpracování účetních dokladů
• umí opravit chybný účetní doklad v souladu se zákonem o
účetnictví
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1. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Zpracování dokumentů

Základy účetnictví

2. ročník

2. ročník

elektronická komunikace

zákon o účetnictví

Ekonomika
1. ročník
Podnikání
Podnikové činnosti
literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

rozvaha
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• rozumí pojmu aktiva a pasiva

majetek podniku podniku
zdroje krytí majetku
sestavování rozvahy
funkce a členění rozvah
inventarizace majetku

• chápe vztahy mezi aktivy a pasivy
• sestaví jednoduchou rozvahu
• chápe podstatu inventarizace jako nástroje věcné správnosti
účetnictví
• orientuje se ve zdrojích financování činnosti podniku
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

základní rozvahové změny
Dotace učebního bloku: 3
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• účtuje základní operace během účetního období

4 typy rozvahových změn

• orientuje se ve zdrojích financování činnosti podniku
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:
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1. ročník
literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

účet
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• zachytí rozvahové změny na účtech

podstata a funkce účtů
rozpis rozvahy do účtů přes PÚR
obraty a zůstatky na účtech
uzavírání ůčtů přes KÚR, ÚZZ
podrozvahové účty

• otevírá rozvahové účty pomocí PÚR
• pochopí podstatu podvojného účetního zápisu
• účtuje základní operace během účetního období
• umí uzavřít na konci účetního obdobír ozvahové účty přes KÚR,
výsledkové účty pomocí ÚZZ
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

syntetická a analytická evidence
Dotace učebního bloku: 3
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• rozumí výzmamu syntetické a analytické evidence

základní pojmy
vazby syntetické a analytické evidence
formy analytické evidence

• chápe vazbu mezi syntetickou a analytickou evidencí
• účtuje na syntetických i analytických účtech podle pokladních
dokladů a výpisů z účtů
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky
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1. ročník
Metody

Postupy

Formy práce

základní účtování na finančních účtech
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• chápe podstatu inventarizace jako nástroje věcné správnosti
účetnictví
• účtuje základní operace na finančních účtech
• chápe podstatu inventarizace jako nástroje kontroly věcné
správnosti účetnictví
• uzavře rozvahové a výsledkové účty, účet zisku a ztráty,
schematicky sestaví rozvahu
Průřezová témata

platební styk
pokladna, účtování pokladny
inventarizace peněžních prostředků
ceniny, účtování cenin
bankovní účty, účtování
bankovní úvěry krátkodobé, účtování

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

základní účtování materiálu a výrobků
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• účtuje základní operace na účtech zásob

Průřezová témata

evidence materiálu
základní účtovánlí materiálu
základní účtovánlí výrobků
přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Ekonomika

Ekonomika

2. ročník

1. ročník

Zásoby a logistika

Podnikové činnosti

literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

Postupy

Formy práce
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7.8.1 Základy účetnictví

1. ročník

základní účtování dlouhodobého majetku
Dotace učebního bloku: 5
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• účtuje základní operace na účtech dlouhodobého majetku

Průřezová témata

druhy DHM a DNM
pořízení a oceňování
opotřebení dlouhodobého majetku
účtování DHM

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Ekonomika

Ekonomika

2. ročník

1. ročník

Dlouhodobý majetek

Podnikové činnosti

literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

základní účtování mezd
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• účtuje mzdy

pojem mzda
hrubá a čistá mzda
účtování mezd

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

ČSP

Ekonomika

Mzdy Složky mzdy a mzdové výpočty

přesahy z učebních bloků:

2. ročník
Lidské zdroje v podniku

literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

základní účtování nákladů a výnosů
Dotace učebního bloku: 3
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• provádí jednoduché výpočty spojené se snižováním nákladů,
zvyšováním tržeb, chápe vzájemné souvislosti ceny, zisku a
velikosti prodeje, komentuje výsledky
• účtuje náklady a výnosy ve finančním účetnictví

pojem nákladů a výnosů
základní účtování na nákladových a výnosových účtech
výsledek hospodaření
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7.8.1 Základy účetnictví

1. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Ekonomika

Ekonomika

1. ročník

1. ročník

Podnikové činnosti

Finanční hospodaření podniku

literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

majetek a zdroje krytí
Dotace učebního bloku: 7
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• rozumí pojmu aktiva a pasiva

majetek podniku
-dlouhodobý majetek
-krátkodobý majetek
zdroje financování
-vlastní
-cizí

• orientuje se ve zdrojích financování činnosti podniku

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Ekonomika

Základy účetnictví

1. ročník

2. ročník

Podnikové činnosti

zákon o účetnictví

2. ročník
Zásoby a logistika
Dlouhodobý majetek
Lidské zdroje v podniku
literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

Postupy

Formy práce

VOŠ, OA a SZŠ Domažlice
196

ostatní

SMILE verze 3.2.0

Informační technologie - platné od 1.9.2018

Učební osnovy

Verze: 2., Datum: 1. 6. 2018, Platnost: 1.9.2018
RVP 18-20-M/01 Informační technologie

7.8.1 Základy účetnictví

2. ročník

2. ročník
Garant předmětu: Jana Pelnářová, 0+3 týdně, P

účtování na finančních účtech
Dotace učebního bloku: 12
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• vyhotoví pokladní doklady, orientuje se ve výpisech z bankovních
a úvěrových účtů
• účtuje pokladnu podle pokladních dokladů
• účtuje na bankovních účtech podle výpisů z bankovních účtů
• účtuje na úvěrových účtech podle výpisů z úvěrových účtů

charakteristika krátkodobého finančního majetku
druhy platebního styku
pokladna korunová a valutová
inventarizační rozdíly
kurzové rozdíly
bankovní účty
bankovní úvěry

• vypočte a zaúčtuje kurzové rozdíly u valutové pokladny,
devizového účtu
• účtuje nákup a prodej krátkodobých cenných papírů
• vyčíslí inventarizační rozdíly a zaúčtuje je
• na příkladech vysvětlí využití cenných papírů a obchodování s nimi
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

ČSP

Ekonomika

Finanční prostředky v osobním životě, v
zaměstnání, v podnikání

přesahy z učebních bloků:

1. ročník
Potřeby, statky, služby
Podnikání
Finanční hospodaření podniku
2. ročník
Finanční trh

literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

Postupy

ostatní

Formy práce
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7.8.1 Základy účetnictví

2. ročník

účtování zásob
Dotace učebního bloku: 15
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• rozdělí zásoby do jednotllivých skupin podle druhů a způsobu
pořízení
• stanoví cenu zásob při pořízení
• stanoví cenu materiálu při výdeji do použití, metoda FIFO, vážený
aritmetický průměr
• vyhotoví příjemku, výdejku, skladní kartu
• účtuje způsobem A i B podle příslušných dokladů

charakteristika zásob
rozdělení zásob podle druhu a způsobu pořízení
oceňování zásob při pořízení
oceňování zásob při výdeji do spotřeby a prodeji
vyhotovení účetních dokladů
vedení analytické evidence
účtování způsobem A i B
účtování drobného hmotného majetku
účtování uzávěrkových operací

• účtuje o pořízení a spotřebě, prodeji zásob
• účtuje inventarizační rozdíly u zásob
• účtuje uzávěrkové operace u zásob
• dokáže pochopit význam účtování dohadných položek
• účtuje o opravných položkách, rozumí principu jejich použití
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Ekonomika

Ekonomika

2. ročník

2. ročník

Zásoby a logistika

Zásoby a logistika

literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

účtování dlouhodobého majetku
Dotace učebního bloku: 18
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• zařadí majetek do příslušné skupiny
• stanoví vstupní cenu dlouhodobého majetku
• vyhotoví zápis o převzetí DM, inventární kartu
• zaúčtuje pořízení dlouhodobého majetku podle dokladů

charakteristika DM
oceňování DM
způsoby pořízení, účtování
druhy odpisování, účtování odpisů
způsoby vyřazování, účtování
vedení analytické evidence DM

• zaúčtuje vyřazení dlouhodobého majetku podle dokladů
• vyhotoví zápis o vyřazení DM
• umí vypočítat účetní a daňové odpisy
• zaúčtuje odpisy
• posoudí vhodnost volby způsobu odpisování
• účtuje o rezervách a chápe jejich význam
• účtuje o opravných položkách, rozumí principu jejich použití
• účtuje operace spojené s leasingem
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Ekonomika

Ekonomika

2. ročník

2. ročník

Dlouhodobý majetek
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7.8.1 Základy účetnictví

2. ročník
literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

účtování zúčtovacích vztahů
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• je schopen rozlišit pohledávku či závazek podle obsahu operace
• účtuje pohledávky a závazky z obchodního styku

pohledávky a závazky z obchodnílho styku
mzdy, mzdové výpočty včetně SP a ZP, výpočtu DP
účtování mezd
zúčtování daní

• zpracuje faktury a vede knihy faktur
• účtuje nákup a prodej v cizí měně včetně kurzových rozdílů
• účtuje DPH na vstupu a výstupu, při obchodování v tuzemsku, v
EU a s třetími zeměmi
• účtuje další pohledávky a závazky
• vypočte jednotlivé složky mzdy, hrubou a čistou mzdu, zákonné
srážky
• vypočte náhradu mzdy za nemoc
• vyhotoví doklady pro zaúčtování mezd
• účtuje mzdy, zdravotní a sociální pojištění, zálohu na daň z příjmů
ze závislé činnosti
• účtuje závazky a pohledávky ke společníkům
• účtuje o daních z příjmů PO i FO
• účtuje o spotřebních daních, o silniční dani, o dani z nemovitostí a
z převodu nemovitostí
• účtuje o dotacích
• účtuje o neuhrazených pohledávkách
• dokáže pochopit význam účtování dohadných položek
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Ekonomika

Ekonomika

1. ročník

2. ročník

Podnikání
2. ročník

Lidské zdroje v podniku
3. ročník

Podnik a jeho okolí
Zásoby a logistika

Finanční trh
4. ročník

Dlouhodobý majetek
3. ročník

Zahraniční obchod
2. ročník

Daňová soustava, zákonná pojištění

Finanční trh

literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

Postupy

ostatní

Formy práce
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7.8.1 Základy účetnictví

2. ročník

účtování nákladů
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• je schopen rozlišit náklad či výdaj, výnos či příjem

charakteristika nákladů
třídění nákladů
zásady pro účtování nákladů
účtování nákladů

• umí roztřídit náklady podle zvoleného hlediska
• účtuje o nákladech
• posoudí náklady a výnosy z hlediska daňového
• pochopí význam časového rozlišení pro správné zjištění výsledku
hospodaření
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Ekonomika

Ekonomika

2. ročník

3. ročník

Zásoby a logistika

Finanční řízení podniku

Dlouhodobý majetek
Lidské zdroje v podniku
3. ročník
Daňová soustava, zákonná pojištění
literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

účtování výnosů
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• je schopen rozlišit náklad či výdaj, výnos či příjem

charakteristika výnosů
třídění výnosů
zásady pro účtování výnosů
účtování výnosů

• umí roztřídit výnosy podle zvoleného hlediska
• účtuje o výnosech
• posoudí náklady a výnosy z hlediska daňového
• pochopí význam časového rozlišení pro správné zjištění výsledku
hospodaření
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Ekonomika

Ekonomika

2. ročník

3. ročník

Zásoby a logistika

Finanční řízení podniku

Dlouhodobý majetek
Lidské zdroje v podniku
3. ročník
Daňová soustava, zákonná pojištění
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika
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7.8.1 Základy účetnictví

2. ročník
Metody

Postupy

Formy práce

výsledek hospodaření
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• chápe inventarizace jako nástroj kontroly věcné správnosti
účetnictví
• respektuje obecné účetní zásady při provádění uzávěrkových
operací
• vypočte hrubý účetní výsledek hospodaření

tvorba výsledku hospodaření
zaúčtování výsledku hospodaření na počátku účetního období
rozdělení výsledku hospodaření a jeho zaúčtování

• transformuje účetní výsledek hospodaření na daňový základ a
dále upravuje základ daně
• uzavře rozvahové a výsledkové účty
• orientuje se v účetních výkazech
• sestaví účetní výkazy ve zjednodušeném rozsahu
• vypočte výsledek hospodaření v členění potřebném pro účetní
výkazy, zaúčtuje jeho tvorbu a rozdělení
• účtuje o výsledku hospodaření na počátku účetního období
• účtuje o rozdělení výsledku hospodaření
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Ekonomika

Ekonomika

3. ročník

3. ročník

Daňová soustava, zákonná pojištění

Finanční řízení podniku

literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

daňová evidence
Dotace učebního bloku: 12
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• vede daňovou evidenci

- legislativa, která upravuje vedení daňové evidence
- chaarakteristika daňové evidence
- účetní knihy, doklady
- příjmy a výdaje v podnikání
- kniha pohledávek a závazků
- evidence majetku
- výpočet základu daně

• využívá znalosti a dovednosti z výuky předmětu účetnictví

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

ČSP

Ekonomika

možnosti zaměstnání a podnikání
IKT
využití VYT pro ekonomiickou agendu

přesahy z učebních bloků:

1. ročník
Podnikání
Aplikace na PC
2. ročník
Textové editory
Tabulkové procesory
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7.8.1 Základy účetnictví

2. ročník
literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

kapitálové účty a dlouhodobé závazky
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• orientuje se v účetních výkazech a příloze k nim
• umí účtovat oprace související se založením obchodní společnosti

vlastní kapitál
cizí kapitál
účtování podle jednotlivých právních forem

• orientuje se ve zdrojích financování činnosti podniku
• zaúčtuje operace související se zvyšováním či snižováním
základního kapitálu
• účtuje operace v závislosti na právní formě účetní jednotky
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Ekonomika
1. ročník
Podnikání
Finanční hospodaření podniku
literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

zákon o účetnictví
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání
Žák:
• orientuje se v Zákonu o účetnictví

Učivo
Zákon o účetnictví - 563/1991Sb.
- obsah zákona
- předmět účetnictví
- účetní jednotka
- rozsah vedení účetnictví
- účetní doklady
- účetní zápisy
- účetní knihy
- směrná účtová osnova
- způsoby oceňování
- archivace
Vyhláška 500/2002Sb.
České účetní standardy
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7.8.2 Ekonomika

2. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Základy účetnictví
1. ročník
právní úprava účetnictví
účetní dokumentace
majetek a zdroje krytí
Účetnictví
4. ročník
shrnutí učiva předmětu účetnictví
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

Metody

Postupy

ostatní

Formy práce

7.8.2 Ekonomika
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

2

1+2

0+2

0+2

Eva Smazalová

Eva Smazalová

Jindra Mastná

Jindra Mastná

Charakteristika předmětu
EKONOMIKA
Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie
Forma vzdělání: denní
Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 291
Platnost: od 1.9.2018 počínaje 1. ročníkem
Charakteristika předmětu
Cílem první části obsahového okruhu je vytvořit základy pro pochopení ekonomických jevů a procesů a seznámit
žáky s podstatou fungování tržní ekonomiky. Žáci získají základní přehled o tržním systému, výrobních
faktorech, o koloběhu peněz v ekonomice, principech hospodaření a dělby práce. Žáci získávají představu
o podmínkách a právních formách podnikání v ČR, fungování podniku.
V dalších rocích studia získávají přehled o finančním hospodaření podniku, jeho kapitálové a majetkové
struktuře, personálních činnostech. Učivo je propojeno se standardem finanční gramotnosti - fungování
finančního trhu a jeho produktů, úloze ČNB a činnostech obchodních bank. Žáky učí chápat úlohu státního
rozpočtu, jednotlivých daní, sociálního a zdravotního pojištění a rozdíly v ziskových a neziskových
organizacích.
Učivo zahrnuje poznatky o struktuře e ekonomiky ČR, vede k pochopení úlohy státu v tržní ekonomice,
k porozumění obsahu základních ukazatelů úrovně ekonomiky a k pochopení opatření státu v hospodářské
politice. Žáci získávají představu o úloze hospodářské politiky v souvislostech národní a světové ekonomiky.
Okruh poskytuje poznatky o EU a o mezinárodním obchodu v rámci Evropské unie i mimo ni. Směřuje
k pochopení vztahů ekonomiky s přírodními, geopolitickými, sociálními a kulturními aspekty a s globálními
problémy.
Učivo rozšiřuje znalosti z oblasti společenskovědní a prohlubuje občanské vědomí žáků.
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Metody výuky
• výklad učitele s využitím statistických údajů - tabulek, grafů, konkrétních příkladů, ilustrací, zákonů
a řízený dialog
• samostatná práce individuální i skupinová
• úkolové aktivity, soutěže, diskuse
• exkurze v podnicích, v bance
• multimediální metody podle možností využití počítače a dataprojektoru
Způsob hodnocení:
• ústní a písemné zkoušení
• aktivita při vyučovací hodině
• prezentace individuálních a skupinových prací
• ročníkové práce
Průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
•
historický vývoj ekonomických systémů společnosti
•
stát, politický systém, vliv občana na hospodářskou politiku
•
potřeby lidí a jejich uspokojování výrobky a službami
•
dělba práce
•
potřebné pracovně-právní minimum
Člověk a svět práce
•
možnost práce a podnikání v ČR a EU
•
pracovně právní minimum
•
kvalita pracovního prostředí
•
prace s informacemi, vyhledávání, vyhodnocování a využití informací
Člověk a životní prostředí
•
materiálové a energetické zdroje
•
souvislost mezi enviromentálními a ekonomickými aspekty ve vztahu k udržitelnému rozvoji
Mezipředmětové vztahy:
• účetnictví
• ekonomické cvičení
• občanská nauka
.

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení
• mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
• ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky
• uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně
vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný
• s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.),
pořizovat si poznámky
• využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí
• sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků
svého učení ze strany jiných lidí
• znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání
• Kompetence k řešení problémů
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• porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení
problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a
ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky
• uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) a
myšlenkové operace
• volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro
splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve
• spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
Komunikativní kompetence
• vyjadřovat se přiměřeně k 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
• účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje
• dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii
• zaznamenávat písemně 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
• chápat výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni k
prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním učení
Personální a sociální kompetence
• posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a
chování v různých situacích
• stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní
orientace a životních podmínek
• reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných
lidí, přijímat radu i kritiku
• ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí
• mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si
vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí
• pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností
• přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly
• podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě
zvažovat návrhy druhých
• přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním
konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým
• adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a
možností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické
záležitosti, být finančně gramotní
Občanské kompetence a kulturní povědomí
• jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném
zájmu
• dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní
specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci
• jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k
uplatňování hodnot demokracie
• zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě
• chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje
Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
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• mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání; uvědomovat si
význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním
podmínkám
• mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; cílevědomě a
zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze
• mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o
požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a umět je srovnávat se svými představami a
předpoklady
• umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech,
využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa práce, tak
vzdělávání
• vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a
své profesní cíle
• znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků
• rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických,
administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání; dokázat
vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí,
svými předpoklady a dalšími možnostmi
• Matematické kompetence
• správně používat a převádět běžné jednotky
• nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je vymezit,
popsat a správně využít pro dané řešení
• číst a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata
apod.)
• efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů efektivně
aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v běžných situacích
• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s
informacemi
• pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních
technologií
• pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením
• učit se používat nové aplikace
• komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline
komunikace
• získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet
• pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných,
elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a
komunikačních technologií

1. ročník
Garant předmětu: Eva Smazalová, 2 týdně, P
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1. ročník

Potřeby, statky, služby
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• používá a aplikuje základní ekonomické pojmy

- potřeby
- statky, služby

• na příkladu popíše fungování tržního mechanismu
• posoudí vliv ceny na nabídku a poptávku
• vyjádří formou grafu určení rovnovážné ceny
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

ČSP

přesahy z učebních bloků:
Základy účetnictví

- potřeby lidí a jejich uspokojování výrobky a
službami - dělba práce

2. ročník
účtování na finančních účtech

literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Základní ekonomické systémy
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• na příkladech z běžného života aplikuje základní pojmy potřeby,
statky, služby, spotřeba, životní úroveň
• porovná životní úroveň a její jednotlivé složky s využitím
statistických údajů
• na příkladech vysvětlí pojmy nabídka, poptávka, cena

- předmět ekonomie
- základní ekonomické systémy
- tržní mechanismus
- hospodářský proces
- výrobní faktory, dělba práce
- hospodaření a efektivnost
- národní hospodářství

• na příkladech z běžného života aplikuje základní pojmy např.
obětovaná příležitost, rovnovážná cena
• vysvětlí vznik tržní rovnováhy, důsledky působení trhu a úlohu
zisku
• vysvětlí pojmy ekonomie, ekonomika, mikroekonomie,
makroekonomie
• vysvětlí tři základní ekonomické otázky
• rozliší a na příkladech uvede výrobní faktory pro jednotlivé činnosti
• vysvětlí dělbu práce a demonstruje ji na příkladech z běžného
života
• vysvětlí nutnost státních zásahů do tržní ekonomiky
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

ODS
- stát, politický systém, politika, soudobý svět
literatura

materiály, pomůcky
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1. ročník
Metody

Postupy

Formy práce

Podnikání
Dotace učebního bloku: 20
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• posoudí vhodné formy podnikání pro obor
• orientuje se v právních formách podnikání a dovede
charakterizovat jejich základní znaky
• na příkladu popíše základní povinnosti podnikatele vůči státu
• rozlišuje druhy živností a obchodních společností

- ziskové a neziskové organizace
- podnikatelský záměr
- předpoklady pro podnikání
- živnosti
- obchodní společnosti
- řízení organizací
- vznik a zánik firmy

• vyhledává informace v Obchodním zákoníku
• orientuje se v založení podniku
• zpracuje jednoduchý podnikatelský záměr
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ČSP

Občanská nauka 1

Základy účetnictví

- identifikace a formulování vlastních proirit odpovědné rozhodování na základě
vyhodnocení získaných informací - podstata
a formy podnikání - rozdíly mezi podnikáním
azaměstnaneským poměrem

3. ročník

1. ročník

Člověk v lidském společenství

právní úprava účetnictví
2. ročník
účtování na finančních účtech

ODS

účtování zúčtovacích vztahů

- potřebné právní minimum pro soukromý a
bčanský život

daňová evidence
kapitálové účty a dlouhodobé závazky
1. ročník
účetní dokumentace
Účetnictví
4. ročník
daňová evidence
shrnutí učiva předmětu účetnictví
Fiktivní firma
3. ročník
Seznámení s fiktivní firmou
Příprava činnosti firmy

literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

Postupy

Formy práce

VOŠ, OA a SZŠ Domažlice
208

ostatní

SMILE verze 3.2.0

Informační technologie - platné od 1.9.2018

Učební osnovy

Verze: 2., Datum: 1. 6. 2018, Platnost: 1.9.2018
RVP 18-20-M/01 Informační technologie

7.8.2 Ekonomika

1. ročník

Podnikové činnosti
Dotace učebního bloku: 24
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• orientuje se ve způsobech ukončení podnikání

- základy marketingu
- hospodaření s oběžným majetkem
- hospodaření s dlouhodobým majetkem
- personální činnost
- hlavní činnosti podniku
- prodejní činnost

• rozlišuje jednotlivé druhy majetku
• charakterizuje části procesu řízení a jejich funkci
• rozliší oběžný a dlouhodobý majetek a jejich základní druhy
• rozliší pojem kvalifikace a kompetence
• vypočítá potřebu pracovníků
• popíše způsoby získání pracovníků, vzniku a ukončení pracovního
poměru
• rozliší jednotlivé složky mzdy
• chápe funkci informací v řízení organizace
• zhodnotí využití motivačních nástrojů
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ČSP

Základy účetnictví

Konverzace v německém jazyce

-trh práce, jeho ukazatele, všeobecné
vývojové trendy, požadavky zaměstnavatelů

1. ročník

4. ročník

základní účtování materiálu a výrobků

ČŽP

základní účtování dlouhodobého
majetku

- životní prostředí a lidské aktivity - lokální a
ragionální problémy

Práce, povolání
Základy účetnictví
1. ročník
účetní dokumentace

IKT

základní účtování nákladů a výnosů

- požití programů k evidenci a vyhodnocení
jednotlivých podnikových činností

majetek a zdroje krytí
Účetnictví
3. ročník
účtování zúčtovacích vztahů
4. ročník
shrnutí učiva předmětu účetnictví

literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Finanční hospodaření podniku
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání
Žák:
• vypočítá výsledek hospodaření
• rozliší jednotlivé druhy nákladů a výnosů

Učivo
- charakteristika a členění nákladů
- charakteristika a členění výnosů
- hospodářský výsledek

• řeší jednoduché výpočty výsledku hospodaření
• rozpozná běžné cenové triky a klamavé nabídky
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1. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ČSP

Základy účetnictví

Základy účetnictví

- odpovědné rozhodování na základě
vyhodnocení informací - efektivnost
hospodaření

1. ročník

2. ročník

základní účtování nákladů a výnosů

účtování na finančních účtech
kapitálové účty a dlouhodobé závazky
Účetnictví
3. ročník
účtování zúčtovacích vztahů
účetní uzávěrka a závěrka
výsledek hospodaření

literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

2. ročník
Garant předmětu: Eva Smazalová, 1+2 týdně, P

Podnik a jeho okolí
Dotace učebního bloku: 5
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• na příkladech z běžného života uvede vztahy podniku k ostatním
subjektům hospodářství
• srovná úlohu velkých a malých podniků v ekonomice státu

- vztahy podniku k ostatním podnikům
- vztahy podniku k bance a pojišťovně
- vztahy podniku k obci, kraji
- úloha státu v tržní ekonomice
- mezinárodní vztahy

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ODS

Hospodářský zeměpis

Základy účetnictví

- komunikace, vyjednávání, řešení konfliktů

3. ročník

2. ročník

Globální geografické aspekty
světového hospodářství

účtování zúčtovacích vztahů
Účetnictví
3. ročník
účtování zúčtovacích vztahů
4. ročník
shrnutí učiva předmětu účetnictví

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika
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7.8.2 Ekonomika

2. ročník
Metody

Postupy

Formy práce

Národní hospodářství
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• uvede příklady podniků jednotlivých sektorů a odvětví

- odvětvová struktura
- sektorová struktura
- velikost podniků
- změny v národním hospodářství po roce 1989
- koloběh peněz v ekonomice
- ukazatele vývoje ekonomiky
- hrubý domácí produkt
- platební bilance
- nezaměstnanost
- inflace
- hospodářská politika

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ČSP

Dějepis

Hospodářský zeměpis

- hospodářská struktura ČR, regionu

1. ročník

ODS

3. ročník

Svět po roce 1945

- historický vývoj ekonomiky před r. 1989 a
poté - hlavní ukazatele vývoje ekonomiky
státu

Geografie jako vědní disciplína, vazby,
vztahy,vývoj
Afrika, Austrálie - stručná
charakteristika, současnost
Občanská nauka 1
4. ročník
Soudobý svět

literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Světové hospodářství
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• chápe důvody existence mezinárodního obchodu

- mezinárodní obchod
- opatření v mezinárodním obchodě
- mezinárodní integrace
- Evropská unie

• posoudí význam společného trhu EU
• chápe důležitost evropské integrace
• zhodnotí ekonomický dopad členství v EU
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ČSP

Hospodářský zeměpis

Hospodářský zeměpis

- možnosti práce v zemích EU

3. ročník

3. ročník

ČŽP

Makroregiony světa

- globální enviromentální problémy

Evropské ekonomické centrum
Globální geografické aspekty
světového hospodářství

Geografie jako vědní disciplína, vazby,
vztahy,vývoj
Asijské ekonomické centrum
Severoamerické ekonomické centrum
a sféra jeho vlivu
Občanská nauka 1
4. ročník
Soudobý svět
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7.8.2 Ekonomika

2. ročník
literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Zásoby a logistika
Dotace učebního bloku: 14
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• ovládá postup pořízení materiálu
• provádí základní propočty spotřeby materiálu a optimalizace zásob
a nákupu, komentuje výsledky
• orientuje se v optimalizaci zásob zboží a způsobů dodání

- členění zásob
- rychlost obratu zásob
- velikost zásob
- řízení zásob a nákupu
- logistika
- skladování

• porovná nejběžnější dodací a platební podmínky
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ČSP

Základy účetnictví

Základy účetnictví

2. ročník

2. ročník

účtování zásob

účtování zásob

Aplikace na PC

účtování zúčtovacích vztahů
účtování nákladů

Tabulkové procesory

účtování výnosů
1. ročník
základní účtování materiálu a výrobků
majetek a zdroje krytí
Účetnictví
3. ročník
účtování zúčtovacích vztahů
4. ročník
shrnutí učiva předmětu účetnictví
literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Dlouhodobý majetek
Dotace učebního bloku: 14
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• provádí běžné výpočty – odpisů, kapacity a jejího využití,
efektivnosti investic a komentuje výsledky

- kapacita podniku
- způsoby pořízení
- oceňování a odepisování
- péče o dlouhodobý majetek
- vyřazení majetku
- výběr a hodnocení investic
- financování investic
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7.8.2 Ekonomika

2. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ČSP

Základy účetnictví

Základy účetnictví

2. ročník

2. ročník

účtování dlouhodobého majetku

účtování dlouhodobého majetku

Aplikace na PC

účtování zúčtovacích vztahů
účtování nákladů

Tabulkové procesory

účtování výnosů
1. ročník
základní účtování dlouhodobého
majetku
majetek a zdroje krytí
Účetnictví
3. ročník
účtování zúčtovacích vztahů
4. ročník
shrnutí učiva předmětu účetnictví
literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Lidské zdroje v podniku
Dotace učebního bloku: 12
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• orientuje se v právech a povinnostech zaměstnance a
zaměstnavatele
• provádí mzdové výpočty s využitím znalostí o zákonné úpravě
mezd a autentických podkladů (např. zákona o daních z příjmů)
• orientuje se v možnostech získávání a výběru zaměstnanců z
hlediska zaměstnance i zaměstnavatele

- potřeba pracovníků
- získávání, výběr, přijímání pracovníků
- pracovněprávní vztahy, jejich vznik a ukončení
- hodnocení a rozmisťování pracovníků
- mzdy a mzdové předpisy
- evidence
- odbory
- pracovní uplatnění z pohledu zaměstnance

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ČSP

Základy účetnictví

Základy účetnictví

- trh práce, jeho ukazatele, všeobecné
vývojové trendy, požadavky zaměstnavatelů
- zákoník práce, pracovní poměr, pracovní
smlouva, práva a povinnosti zaměstnance a
zaměstnavatele, mzda, její složky a výpočet,
možnosti zaměstnání v zahraničí - podpora
státu sféře zaměstnanosti, informační,
poradenské a zprostředkovatelské služby v
oblasti volby povolání a hledání zaměstnání
a rekvalifikací, podpora nezaměstnaným práce s informačními médii při vyhledávání
pracovních příležitostí - hlavní oblasti světa
práce, charakteristické znaky práce
(pracovní činnosti, pracovní prostředky,
pracoviště, mzda, pracovní doba, možnosti
kariéry, společenská prestiž apod.), jejich
aplikace na jednotlivé alternativy uplatnění
po absolvování příslušného oboru vzdělání a
navazujících směrů vyššího a
vysokoškolského studia, vztah k zájmům,
studijním výsledkům, schopnostem,
vlastnostem a zdravotním předpokladům
žáků - práce s informačními médii při
vyhledávání pracovních příležitostí

2. ročník

2. ročník

účtování zúčtovacích vztahů

účtování nákladů
účtování výnosů
1. ročník
základní účtování mezd
majetek a zdroje krytí
Účetnictví
4. ročník
shrnutí učiva předmětu účetnictví
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7.8.2 Ekonomika

2. ročník
literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci
Dotace učebního bloku: 2
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• vysvětlí základní úkoly a povinnosti organizace při zajišťování
BOZP
• dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a požární prevence
• uvede příklady bezpečnostních rizik, event nejčastější příčiny
úrazů a jejich prevence
• zdůvodní úlohu státního odborného dozoru nad bezpečností práce

- právní předpisy bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci,
požární prevence
- preventivní péče
- nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací a se vznikem úrazu

• uvede povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v případě
pracovního úrazu
• na příkladech vysvětlí a vzájemně porovná druhy odpovědnosti za
škody ze strany zaměstnance a zaměstnavatele
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

ČSP
- kvalita pracovního prostředí, vlivy
pracovních činností na prostředí a na zdraví
literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

Marketing
Dotace učebního bloku: 9
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• na příkladu ukáže použití nástrojů marketingu v oboru

Průřezová témata

- marketingový systém řízení
- marketingový průzkum
- marketingový mix
- produkt
- cena
- distribuce
- propagace

přesahy do učebních bloků:

ČSP
- práce s informacemi, vyhledávání,
vyhodnocování
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2. ročník
literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Finanční trh
Dotace učebního bloku: 33
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• vysvětlí fungování peněz, jejich formy
• vysvětlí princip fungování finančního trhu
• rozdělí finanční trh
• na příkladech vysvětlí využití cenných papírů a obchodování s nimi
• používá nejběžnější platební nástroje, smění peníze podle
kursovní lístku

- peníze, jejich formy a funkce
- měna, směnitelnost, kurz měn
- charakteristika finančního trhu, jeho rozdělení
- charakteristika a členění cenných papírů
- cenné papíry kapitálového trhu
- cenné papíry peněžního trhu
- burzy, členění burz
- Burza cenných papírů Praha, RM - systém

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ČSP

Základy účetnictví

Základy účetnictví

- práce s informacemi, vyhledávání,
vyhodnocování a využití informací s pomocí
prostředků VYT

2. ročník

2. ročník

účtování zúčtovacích vztahů

účtování na finančních účtech

literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

Postupy

ostatní

Formy práce

3. ročník
Garant předmětu: Jindra Mastná, 0+2 týdně, P
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3. ročník

Finanční trh
Dotace učebního bloku: 9
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• vysvětlí způsoby stanovení úrokových sazeb a rozdíl mezi
úrokovou sazbou a RPSN
• provádí výpočty časové hodnoty peněz, ukáže protikladnost
výnosu a rizika
• orientuje se v možnostech uložení peněz, provádí obvyklé výpočty
• orientuje se v problematice získání úvěru
• sestaví finanční rozpočet a finanční plán domácnosti
• charakterizuje finanční trh a jeho jednotlivé subjekty
• charakterizuje peníze a jednotlivé cenné papíry
• používá nejběžnější platební nástroje, smění peníze podle
kursovní lístku
• orientuje se v produktech pojišťovacího trhu, vybere nejvýhodnější
pojistný produkt s ohledem na své potřeby
• vysvětlí způsoby stanovení úrokových sazeb a rozdíl mezi
úrokovou sazbou a RPSN

- bankovní systém
- ČNB, její nástroje
- obchodní banky a jejich služby
- založení účtu a disponování s penězi na něm
- vkladové produkty
- úvěrové produkty, postup získání úvěru
- podnikatelský úvěr, osobní úvěr
- úrokové sazby
- úročení a diskontování
- nákup a prodej deviz a valut obchodní bankou
- význam a druhy pojištění, pojistná smlouva
- investiční společnosti
- podílové fondy
- stavební spořitelny
- penzijní fondy
- leasingové společnosti

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ČSP

Základy účetnictví

Ekonomika

- práce s informacemi, vyhledávání,
vyhodnocování a využití informací s pomocí
prostředků VYT
IKT
- využití IKT k vyhledávání aktuálních
měnových kurzů, úrokových sazeb,
vhodných úvěrů, půjček, spoření, pojištění využití finančních kalkulaček

2. ročník

3. ročník

účtování zúčtovacích vztahů
Aplikace na PC

Osobní finance
Účetnictví

3. ročník

4. ročník

Tabulkové procesory

shrnutí učiva předmětu účetnictví

literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Osobní finance
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• sestaví finanční rozpočet a finanční plán domácnosti

- rozpočet domácnosti
- majetek a závazky domácnosti
- osobní aktiva a pasiva
- spoření a investování
- finanční plán domácnosti

• sestavuje kalkulace úplných nákladů, neúplných nákladů a
interpretuje výsledky
• orientuje se ve zdrojích financování činnosti podniku
• používá nejběžnější platební nástroje, smění peníze podle
kursovní lístku
• zpracuje jednoduchý rozpočet
• orientuje se ve zdrojích financování činnosti podniku
• vypočítá rentabilitu, obrátku peněz, sestaví platební kalendář,
chápe podstatu cashflow, interpretuje výsledky
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7.8.2 Ekonomika

3. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ČSP

Ekonomika

Občanská nauka 1

- práce s informacemi, vyhledávání,
vyhodnocování a využití informací s pomocí
prostředků VYT - odpovědné rozhodování na
základě vyhodnocení získaných informací s
pomocí prostředků VYT

3. ročník

3. ročník

Finanční trh

Člověk v lidském společenství

Aplikace na PC

Účetnictví

Tabulkové procesory

IKT

účtování zúčtovacích vztahů
4. ročník

- využití IKT k vyhledávání aktuálních
měnových kurzů, úrokových sazeb,
vhodných úvěrů, půjček, spoření, pojištění využití finančních kalkulaček

shrnutí učiva předmětu účetnictví

literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Daňová soustava, zákonná pojištění
Dotace učebního bloku: 36
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• používá základní daňové pojmy
• odliší princip přímých a nepřímých daní
• orientuje se v zákoně o DPH a v zákoně o daních z příjmů
• vypočte daňovou povinnost k DPH, k dani z příjmů fyzických osob
a k dani z příjmů právnických osob se zahrnutím nejobvyklejších
položek ovlivňujících základ daně a zaúčtuje ji
• orientuje se v zákonech o daních z majetku
• orientuje se v daňových přiznáních k nejobvyklejším daním a v
daňových dokladech
• propočítá sociální a zdravotní pojištění zaměstnavatele a
zaměstnance, dovede použít základní princip výpočtu pro osoby
samostatně výdělečně činné
• rozliší princip přímých a nepřímých daní

- základní daňové pojmy
- registrace a placení daní
- soustava a správa daní
- daň z přidané hodnoty
- spotřební daň
- daň z příjmu FO, PO
- majetkové daně
- sociální pojištění
- zdaravotní pojištění
- pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škody způsobené
pracovním úrazam a nemocí z povolání

• orientuje se v soustavě daní, v registraci k daním
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3. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ODS

Účetnictví

Občanská nauka 1

- potřebné právní minimum pro soukromý a
občanský život

3. ročník

3. ročník

výsledek hospodaření

Člověk v lidském společenství
Základy účetnictví
2. ročník
účtování zúčtovacích vztahů
účtování nákladů
účtování výnosů
výsledek hospodaření
Účetnictví
3. ročník
účtování zúčtovacích vztahů
účtování nákladů
účtování výnosů
časové rozlišování
účetní uzávěrka a závěrka
výsledek hospodaření
účtování opravných položek
4. ročník
daňová evidence
shrnutí učiva předmětu účetnictví

literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Finanční řízení podniku
Dotace učebního bloku: 15
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• orientuje se ve zdrojích financování činnosti podniku

- úkoly finančního řízení
- finanční plán
- nástroje finančního řízení
- členění nákladů a výnosů
- kalkulace úplných nákladů
- kalkulace neúplných nákladů
- bod zvratu

• sestavuje kalkulace úplných nákladů, neúplných nákladů a
interpretuje výsledky

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Základy účetnictví

Účetnictví

2. ročník

4. ročník

účtování nákladů
účtování výnosů
výsledek hospodaření
Aplikace na PC
Tabulkové procesory
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3. ročník
literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

4. ročník
Garant předmětu: Jindra Mastná, 0+2 týdně, P

Finanční řízení podniku
Dotace učebního bloku: 22
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• provede kalkulaci prodejní ceny ve výrobním a obchodním podniku
• řeší jednoduché kalkulace ceny

Průřezová témata

-kalkulace - příklady
-rozpočet majetku a zdrojů krytí
- výkaz cash - flow
- hodnocení rizika investování peněz
- vlastní a cizí zdroje financování
- běžné (krátkodobé) financování
- dlouhodobé finanncování
- finanční analýza, ukazatele

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Účetnictví

Fiktivní firma

3. ročník

4. ročník

účtování nákladů

Ukončení činnosti firmy

účtování výnosů

Zhodnocení činnosti firmy

výsledek hospodaření
4. ročník
hospodářská střediska, kalkulace
Aplikace na PC
3. ročník
Tabulkové procesory
literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

Postupy

ostatní

Formy práce
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4. ročník

Hlavní činnost podniku
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• na příkladech charakterizuje obsah a průběh příslušné hlavní
činnosti
• vysvětlí jednotlivé přípravy výroby
• provede kalkulaci prodejní ceny ve výrobním a obchodním podniku
• orientuje se v řízení jakosti, ochraně spotřebitele

- výrobní činnost
- typy výroby
- výrobní proces
- příprava nových výrobků – technická, organizační, ekonomická
příprava
- ekonomická příprava výroby - kalkulace úplných a neúplných
nákladů
- produktivita práce
- řízení jakosti výroby
- obchodní činnost
- velkoobchod, maloobchod
- ochrana spotřebitele
- stanovení ceny v obchodě
- služby
- neziskový sektor - státní, nestátní, získávání finančních zdrojů

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ČŽP

Účetnictví

Konverzace v německém jazyce

- technické a technologické procesy souvislosti mezi enviromentálními,
ekonomickými a sociálními aspekty ve
vztahu k udržitelnému rozvoji

4. ročník

4. ročník

vnitropodnikové účetnictví

Firma, pracovní kontakt
Účetnictví
vnitropodnikové účetnictví
hospodářská střediska, kalkulace
daňová evidence
shrnutí učiva předmětu účetnictví

literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Zahraniční obchod
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• vysvětlí příčiny, význam a základní formy zahraničního obchodu
• orientuje se ve vývozních a dovozních obchodních operacích
• odliší vývoz a dovoz v rámci EU a mimo EU
• vyhledá vývoj obchodní bilance země
• porovná nejběžnější dodací a platební podmínky v zahraničním
obchodě
• posoudí dopad základních opatření vnější obchodní a měnové
politiky na ekonomiku, srovná liberalismus a protekcionismus

- příčiny a význam
- základní formy zahraničního obchodu
- vývoz - příprava
- uzavření kupní smlouvy,
- dodací podmínky,
- platební podmínky,
- realizace vývozu do členských zemí EU,
- realizace vývozu do zemí mimo EU
- dovoz - příprava
- uzavření kupní smlouvy,
- realizace dovozu z členských zemí EU,
- realizace dovozu ze zemí mimo EU,
- celní řízení
- kurzovní zisky a ztráty
- zahraničně obchodní politika státu
- liberalismus a protekcionismus
- nástroje protekcionismu
- obchodní bilance

VOŠ, OA a SZŠ Domažlice
220

SMILE verze 3.2.0

Informační technologie - platné od 1.9.2018

Učební osnovy

Verze: 2., Datum: 1. 6. 2018, Platnost: 1.9.2018
RVP 18-20-M/01 Informační technologie

7.8.2 Ekonomika

4. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ČSP

Hospodářský zeměpis

Občanská nauka 1

- práce s informacemi, vyhledávání,
vyhodnocování a využití informací
IKT

3. ročník

4. ročník

Makroregiony světa

Soudobý svět

Základy účetnictví
2. ročník
účtování zúčtovacích vztahů

literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Hospodářská politika
Dotace učebního bloku: 18
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• pochopí úlohu subjetů v hospodářské politice s přímou a nepřímou
pravomocí
• posoudí význam společného trhu EU
• aplikuje znalosti opatření sociální politiky na konkrétní případy
• odliší cíle expanzivní a restriktivní politiky, odhadne vlivy
základních opatření vnitřní měnové politiky a fiskální politiky na
ekonomiku
• posoudí dopad základních opatření vnější obchodní a měnové
politiky na ekonomiku, srovná liberalismus a protekcionismus
• komentuje konkrétní a aktuální události o národním hospodářství
např. vývoj inflace, nezaměstnanosti, HDP a státního rozpočtu
• vysvětlí podstatu inflace a její důsledky na finanční situaci obyvatel
a na příkladu ukáže jak se bránit jejím nepříznivým důsledkům
• vysvětlí soustavu veřejných rozpočtů a rozpočtu EU

- úloha státu v tržní ekonomice
- subjekty hospodářské politiky
- EU
- tvorba a dodržování práva
- vnitřní měnová politika
- vnější měnová politika
- fiskální politika
- důchodová a sociální politika
- zahraničně obchodní politika
- ukazatele úrovně ekonomiky
- hrubý domácí produkt,
- nezaměstnanost,
- inflace,
- zahraniční obchod
- soustava veřejných rozpočtů
- státní rozpočet, rozpočet EU
- regionální politika a regionální rozvoj

• dokáže se zorientovat v základech územního a strategického
plánování a v otázkách regionální politiky a regionálního rozvoje
• pochopí nutnost integrace, globalizace, globálních problémů
• řeší jednoduché kalkulace ceny
• vysvětlí význam ukazatelů vývoje národního hospodářství ve
vztahu k oboru
• objasní příčiny a druhy nezaměstnanosti
• vysvětlí podstatu inflace a její důsledky na finanční situaci obyvatel
a na příkladu ukáže jak se bránit jejím nepříznivým důsledkům
• na příkladech vysvětlí příjmy a výdaje státního rozpočtu
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

ODS

Občanská nauka 1

- politický systém - občan jako volič v
komunálních, parlamentních a senátních
volbách

přesahy z učebních bloků:

3. ročník
Člověk a právo

ČSP
- podpora státu sféře zaměstnanosti,
informační, poradenské a
zprostředkovatelské služby v oblasti volby
povolání a hledání zaměstnání a
rekvalifikací, podpora nezaměstnaným
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4. ročník
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

Metody

Postupy

ostatní

Formy práce

7.8.3 Účetnictví
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

0+2

0+2

Jana Pelnářová

Jana Pelnářová

Charakteristika předmětu
ÚČETNICTVÍ
Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie
Forma vzdělání: denní
Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 126
Platnost: od 1.9.2018 počínaje 1. ročníkem

Pojetí vyučovacího předmětu
Obecné cíle
Smyslem předmětu účetnictví je rozvíjet základní ekonomické myšlení žáků. Významným úkolem předmětu je
naučit žáky efektivně ekonomicky myslet a chovat se racionálně v profesním i osobním životě. Předmět
účetnictví vede žáky k samostatnému vyhledávání aktuálních ekonomických informací. Nedílnou součástí
předmětu je využívání základních znalostí právních norem týkajících se účetnictví a uvědomování si následků
z jejich nedodržování. Cílem předmětu je vypěstovat v žácích schopnosti hodnotit číselné údaje získané
účetnictvím pro podnikatelské rozhodování a návyk kontrolovat výsledky své práce.Předmět účetnictví spolu
s ekonomikou a právní naukou jsou považovány za stěžejní ekonomické předměty a tvoří osu odborného
vzdělávání na obchodní akademii.
Charakteristika učiva
Učivo je zaměřeno především na poznatky dlouhodobější platnosti, aby z něho mohli absolventi vycházet při své
činnosti a správně se orientovat v měnících se podmínkách ekonomické praxe. Žáci mají pochopit nutnost
dalšího vzdělávání a prohlubování svých znalostí studiem odborné literatury.
Základní metody výuky
vysvětlování a výklad, rozhovorem se žáky se odvozují postupy účtování a následuje praktické procvičování.
Studenti při práci využívají účtovou osnovu, provádějí účetní zápisy do účetních knih, vyhledávají aktuální
informace na internetu nebo v odborných časopisech. Zjištěné informace žáci posuzují a využívají při
samostatném řešení zadaných úkolů a jsou vedeni k odpovědnosti za výsledky své práce. V průběhu studia
zpracovávají žáci souvislé příklady, jejichž zadání vychází z účetní praxe, zjištěné výsledky interpretují, kriticky
posuzují, hledají klady a zápory a navrhují varianty řešení pro ekonomické rozhodování. Vyučující by měl u žáků
vytvořit přesvědčení, že účetnictví má nezastupitelné místo při sběru, třídění a zpracování informací potřebných
při řízení podniku.V rámci mezipředmětových vztahů s integrovaným ekonomickým předmětem a předmětem
praxe žáci tyto skutečnosti prakticky realizují a ověřují si tak kompetence získané v předmětu účetnictví.
Při výuce se používá Učebnice účetnictví pro střední školy a veřejnost, sbírky příkladů k učebnicím účetnictví –
autor ing. Pavel Štohl - vždy aktuální vydání.
Hodnocení výsledků žáků
Výsledky vzdělávání můžeme diagnostikovat pozorováním práce a chování žáků ve vyučování, zvládnutí obsahu
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vzdělávání kontrolovat zkoušením. Metodou kontroly jsou zkoušky písemné, praktické a ústní. Pří písemných
zkouškách se posuzuje správnost, přesnost, pečlivost při provádění účetních zápisů a schopnost samostatné práce
žáka.
Praktické zkoušky prokazují dovednosti žáků především činnostního charakteru. Žáci vypracovávají úkoly
převzaté z praktického života.
Ústně jsou žáci zkoušeni průběžně v jednotlivých hodinách, hodnotí se přesná formulace při ústním projevu
z hlediska odborné i jazykové správnosti.
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat
Vzdělávání v účetnictví směřuje k tomu, aby si žáci vytvořili tyto občanské a klíčové kompetence:
- jednali odpovědně, samostatně, aktivně a iniciativně ve vlastním zájmu, zájmu organizace i v zájmu veřejném,
- dbali na dodržování zákonů a pravidel chování (např. téma o platebním styku, zúčtovacích vztazích a daních),
- aktivně se zajímali o politické, hospodářské a společenské dění,
- chápali význam životního prostředí pro člověka a organizovali činnost firmy v duchu udržitelného rozvoje,
- uměli myslet kriticky (např. při vyvozování závěrů ze souvislých příkladů),
- dokázali zkoumat věrohodnost informací (např. kontrola správnosti účetních dokladů),
- nenechávali se manipulovat (např. úprava výsledku hospodaření na daňový základ),
- tvořili si vlastní názor a byli schopni o něm diskutovat,
- vyjadřovali se přiměřeně v projevech mluvených i psaných,
- formulovali své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně,
- efektivně se učili a pracovali,- využívali ke svému učení zkušenosti jiných lidí, učili se i na základě
zprostředkovaných zkušeností,
- přijímali hodnocení výsledků své práce ze strany jiných lidí, přiměřeně na ně reagovali, přijímali radu i kritiku,
- soustavně se vzdělávali,
- adaptovali se na měnící se pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je ovlivňovali,
- přijímali a odpovědně plnili svěřené úkoly,- pracovali v týmu, podněcovali práci v týmu vlastními návrhy,
- přispívali k vytváření dobrých mezilidských vztahů,
- řešili samostatně běžné pracovní úkoly, uplatňovali při řešení různé metody myšlení a volili prostředky
a způsoby vhodné k jejich splnění,
- pracovali s informacemi, a to především s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií,
- prováděli reálný odhad výsledku řešení praktického příkladu,
- sestavili ucelené řešení příkladu na základě dílčích výsledků.
Průřezová témata
Člověk a svět práce
- vést žáky k tomu, aby si uvědomili význam vzdělání pro celý život
- motivovat žáky k aktivnímu pracovnímu životu
- učit žáky poznávat svět a lépe mu rozumět- vést žáky k zodpovědnosti za vlastní život
- vést žáky tomu, aby si vážili materiálních i duchovních hodnot
- rozvíjet u žáků schopnost prezentovat své očekávání a své priority
- naučit žáky prezentovat se při jednání s potenciálními zaměstnavateli
- naučit žáky efektivně pracovat s informacemi, získávat je a kriticky vyhodnocovat
Občan v demokratické společnosti
- vést žáky k tomu, aby byli schopni odolávat myšlenkové manipulaci
- vést žáky k tomu, aby se dovedli orientovat v masových médiích, využívali je a dokázali je i kriticky hodnotit
- naučit žáky vyhledávat a posuzovat informace o profesních příležitostech
- učit žáky rozvíjet získané poznatky, přijímat odpovědnost za vlastní rozhodování a jednání
- vést žáky k rozvíjení dovednosti aplikovat získané poznatky
- vést žáky k tomu, aby měli vhodnou míru sebevědomí
- učit žáky přijímat odpovědnost za vlastní rozhodování a jednání
Informační a komunikační technologie
- práce s informacemi a komunikačními prostředky
- využití aplikačního programového vybavení počítače
Mezipředmětové vztahy
- ekonomika
- informační technologie
- ekonomická cvičení
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3. ročník
Garant předmětu: Jana Pelnářová, 0+2 týdně, V

účtování zúčtovacích vztahů
Dotace učebního bloku: 12
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• je schopen rozlišit pohledávku či závazek podle obsahu operace
• účtuje pohledávky a závazky z obchodního styku
• zpracuje faktury a vede knihy faktur
• účtuje nákup a prodej v cizí měně včetně kurzových rozdílů
• účtuje DPH na vstupu a výstupu, při obchodování v tuzemsku, v
EU a s třetími zeměmi
• účtuje další pohledávky a závazky

pohledávky a závazky v cizí měny
kurzové rozdíly
mzdy, mzdové výpočty včetně SP a ZP, výpočtu DP
pohledávky a závazky ke společníikům
zúčtování daní
zúčtování dotací
neuhrazené pohledávky

• vypočte jednotlivé složky mzdy, hrubou a čistou mzdu, zákonné
srážky
• vypočte náhradu mzdy za nemoc
• vyhotoví doklady pro zaúčtování mezd
• účtuje mzdy, zdravotní a sociální pojištění, zálohu na daň z příjmů
ze závislé činnosti
• účtuje závazky a pohledávky ke společníkům
• účtuje o daních z příjmů PO i FO
• účtuje o spotřebních daních, o silniční dani, o dani z nemovitostí a
z převodu nemovitostí
• účtuje o dotacích
• účtuje o neuhrazených pohledávkách
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ČSP

Ekonomika

Fiktivní firma

Řešení obchodních vztahů mezi parnery a
státními institucemi

1. ročník

3. ročník

Podnikové činnosti
Finanční hospodaření podniku

Účetní program - vedení agendy
4. ročník

2. ročník

Pokračování provozu firmy

Podnik a jeho okolí
Zásoby a logistika
Dlouhodobý majetek
3. ročník
Osobní finance
Daňová soustava, zákonná pojištění
literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

Postupy

Formy práce
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7.8.3 Účetnictví

3. ročník

účtování nákladů
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• je schopen rozlišit náklad či výdaj, výnos či příjem

zásady dodržované při účtování N a V
daňově uznatelné a neuznatelné náklady
účtování nákladů

• umí roztřídit náklady podle zvoleného hlediska
• účtuje o nákladech
• posoudí náklady a výnosy z hlediska daňového
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Ekonomika

Ekonomika

3. ročník

4. ročník

Daňová soustava, zákonná pojištění

Finanční řízení podniku
Fiktivní firma
3. ročník
Účetní program - vedení agendy
4. ročník
Pokračování provozu firmy

literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

účtování výnosů
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• je schopen rozlišit náklad či výdaj, výnos či příjem

daňově uznatelné a neuznatelné výnosy
účtování výnosů

• umí roztřídit výnosy podle zvoleného hlediska
• účtuje o výnosech
• posoudí náklady a výnosy z hlediska daňového
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Ekonomika

Ekonomika

3. ročník

4. ročník

Daňová soustava, zákonná pojištění

Finanční řízení podniku
Fiktivní firma
3. ročník
Účetní program - vedení agendy
4. ročník
Pokračování provozu firmy

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní
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3. ročník
Metody

Postupy

Formy práce

časové rozlišování
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• pochopí význam časového rozlišení pro správné zjištění výsledku
hospodaření
• účtuje časové rozlišení nákladů a výnosů

Průřezová témata

pojem náklad a výdaj, výnos a příjem
časové rozlišování nákladů v širším a užším smyslu
tři podmínky pro účtování časové rozlišování
časové rozlišování nákladů a výnosů
časové rozlišování výdajů a příjmů
dohadné položky aktivní a pasivní
rezervy
účtování

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Ekonomika
3. ročník
Daňová soustava, zákonná pojištění
literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

účetní uzávěrka a závěrka
Dotace učebního bloku: 16
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• chápe inventarizace jako nástroj kontroly věcné správnosti
účetnictví
• respektuje obecné účetní zásady při provádění uzávěrkových
operací
• vypočte hrubý účetní výsledek hospodaření
• transformuje účetní výsledek hospodaření na daňový základ a
dále upravuje základ daně
• uzavře rozvahové a výsledkové účty
• orientuje se v účetních výkazech
• sestaví účetní výkazy ve zjednodušeném rozsahu
Průřezová témata

inventarizace
kurzové rozdíly
opravné položky
dohadné položky
časové rozlišení
rezervy
závěrečné operace u zásob
odpis pohledávek
zjištění účetního výsledku hospodaření a transformace na daňový
základ
výpočet a zaúčtování daně z příjmů
uzavření účtů
vyhotovení účetních výkazů

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Ekonomika

Fiktivní firma

1. ročník

3. ročník

Finanční hospodaření podniku

Činnost firmy a zhodnocení činnosti

3. ročník
Daňová soustava, zákonná pojištění
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika
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3. ročník
Metody

Postupy

Formy práce

výsledek hospodaření
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• vypočte výsledek hospodaření v členění potřebném pro účetní
výkazy, zaúčtuje jeho tvorbu a rozdělení
• účtuje o výsledku hospodaření na počátku účetního období

tvorba výsledku hospodaření
zaúčtování výsledku hospodaření na počátku účetního období
rozdělení výsledku hospodaření a jeho zaúčtování

• účtuje o rozdělení výsledku hospodaření
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Ekonomika

Ekonomika

1. ročník

3. ročník

Finanční hospodaření podniku
3. ročník

Daňová soustava, zákonná pojištění
4. ročník

Daňová soustava, zákonná pojištění

Finanční řízení podniku
Fiktivní firma
3. ročník
Činnost firmy a zhodnocení činnosti

literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

účtování o dohadných položkách
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• dokáže pochopit význam účtování dohadných položek

Průřezová témata

- charakteristika dohadných položek
- účtování na účtech dohadných položek

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce
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3. ročník

účtování opravných položek
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• účtuje o opravných položkách, rozumí principu jejich použití
Průřezová témata

- charakteristika a význam účtování opravných položek
- účtování opravných položek u jednotlivých druhů majetku

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Ekonomika
3. ročník
Daňová soustava, zákonná pojištění
literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

4. ročník
Garant předmětu: Jana Pelnářová, 0+2 týdně, V

účtování leasingu
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• účtuje operace spojené s leasingem

Průřezová témata

- charakteristika leasingu, zhodnocení výhod a nevýhod využití
- charakteristika finančního leasingu
- charakteristika operativního leasingu
- účtování finančního leasingu
- účtování operativního leasingu
- účtování časového rozlišení splátek
- účtování řádného ukončení leasingu
přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce
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4. ročník

vnitropodnikové účetnictví
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• účtuje náklady a výnosy hospodářských středisek

Průřezová témata

- charakteristika a shrnutí učiva o finančním účetnictví
- charakteristika a hlavní úkoly vnitropodnikového účetnictví
- rozdíly mezi finančním a vnitopodnikovým účetnictví
- organizace a účtování vnitropodnikového účetnictví

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Ekonomika

Ekonomika

4. ročník

4. ročník

Hlavní činnost podniku

Hlavní činnost podniku

literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

hospodářská střediska, kalkulace
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• sestavuje kalkulace úplných nákladů, neúplných nákladů a
interpretuje výsledky

- hospodářská střediska
- rozpočty hospodářských středisek
- kalkulace

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

IKT

Ekonomika

Ekonomika

4. ročník

4. ročník

vyxužití Excelu a Wordu při výpočtech

Hlavní činnost podniku

Finanční řízení podniku

literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

daňová evidence
Dotace učebního bloku: 14
Výsledky vzdělávání
Žák:
• vede daňovou evidenci

Učivo
- legislativa, která upravuje vedení daňové evidence
- chaarakteristika daňové evidence
- účetní knihy, doklady
- příjmy a výdaje v podnikání
- kniha pohledávek a závazků
- evidence majetku
- výpočet základu daně
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4. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

ČSP

Ekonomika

seznámení s možnostmi činnosti
individuálního podnikatele

přesahy z učebních bloků:

1. ročník
Podnikání

IKT

3. ročník

vyhotovení daňové evidence v Excelu

Daňová soustava, zákonná pojištění
4. ročník
Hlavní činnost podniku

literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

shrnutí učiva předmětu účetnictví
Dotace učebního bloku: 14
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• dokáže pochopit význam účtování dohadných položek

- zpracování souhrnného příkladu s využitím znalostí a dovedností
z výuky předmětu účetnictví za celé čtyři roky
- využití účetního programu Premier

• účtuje o rezervách a chápe jejich význam
• účtuje o opravných položkách, rozumí principu jejich použití
• účtuje operace spojené s leasingem
• na příkladech vysvětlí využití cenných papírů a obchodování s nimi
• účtuje náklady a výnosy hospodářských středisek
• sestavuje kalkulace úplných nákladů, neúplných nákladů a
interpretuje výsledky
• využívá znalosti a dovednosti z výuky předmětu účetnictví
• orientuje se v účetních výkazech a příloze k nim
• umí účtovat oprace související se založením obchodní společnosti
• orientuje se ve zdrojích financování činnosti podniku
• zaúčtuje operace související se zvyšováním či snižováním
základního kapitálu
• účtuje operace v závislosti na právní formě účetní jednotky
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

ČSP

Ekonomika

Základy účetnictví

využití znalostí z předmětu účetnictví v praxi

1. ročník

2. ročník

IKT

Podnikání

využití VYT v účetnictví

Podnikové činnosti
2. ročník
Podnik a jeho okolí
Zásoby a logistika
Dlouhodobý majetek
Lidské zdroje v podniku
3. ročník
Finanční trh
Osobní finance
Daňová soustava, zákonná pojištění
Finanční řízení podniku
4. ročník
Hlavní činnost podniku
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4. ročník
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

Metody

ostatní

Postupy

Formy práce

kapitálové účty a dlouhodobé závazky
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• účtuje o rezervách a chápe jejich význam

vlastní kapitál
cizí kapitál
účtování podle jednotlivých právních forem

• účtuje operace spojené s leasingem
• využívá znalosti a dovednosti z výuky předmětu účetnictví
• orientuje se v účetních výkazech a příloze k nim
• umí účtovat oprace související se založením obchodní společnosti
• orientuje se ve zdrojích financování činnosti podniku
• zaúčtuje operace související se zvyšováním či snižováním
základního kapitálu
• účtuje operace v závislosti na právní formě účetní jednotky
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

7.8.4 Fiktivní firma
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

0+2

0+2

Charakteristika předmětu
FIKTIVNÍ FIRMA
Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie
Forma vzdělání: denní
Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 126
Platnost: od 1.9.2018 počínaje 1. ročníkem
Charakteristika předmětu:
Učivo fiktivní firmy využívá znalosti a dovednosti žáků získaných v ostatních předmětech, zejména odborných
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7.8.4 Fiktivní firma

ekonomických, informačních technologiích a jazycích. Tyto dovednosti propojuje do funkčního celku, vzniká
úzká vazba mezi prací ve fiktivní firmě a teoretickými předměty a vytváří tak významnou část profilu absolventa.
Propojením s reálným prostředím doplňuje praxi v reálných firmách, popř. přináší žákůmvíce než praxe
v reálných podmínkách (vzhledem k rozsahu a pestrosti činností ve fiktivní firmě). Žáci se učí plnit konkrétní
role ve firmě, jednat s úřady a veřejností, rozhodovat a nést odpovědnost za svá rozhodnutí.
Metody výuky:
Výuka probíhá formou samostatné praktické nebo týmové práce při řešení úkolů v jednotlivých odděleních
firmy. Žáci musí sami navrhovat podstatné prvky činnosti podniku, jako je podnikatelský záměr, vyhledání
příslušných informací, zpracování dokladů nutných k založení firmy a jejímu fungování a přitom dodržovat
stanovený harmonogram. Významným prvkem výuky je účast na veletrzích fiktivních firem v regionu nebo
v jiných městech. Úloha učitele je v koordinaci činnosti, v pomoci při zdolávání obtížných situací, hodnocení
práce jednotlivých členů týmu a ve zprostředkování kontaktů s CEFIF, ostatními fiktivními firmami
a institucemi.
Výuka probíhá ve specializované učebně vybavené počítačem pro každé samostatné oddělení firmy. Žáci
využívají především balík programů Microsoft Office, účetnictví vedou pomocí vhodného účetního programu.
Při korespondenci s obchodními partnery využívají písemnou i elektronickou poštu.
Způsob hodnocení:
Učitel hodnotí především samostatnost žáků, případně jejich podíl na celkové práci týmu, dále kontroluje
a hodnotí výstupy z jednotlivých činností před odesláním z firmy, dodržování stanovených termínů, vystupování
žáků ve firmě a týmu. Hodnocení musí být průběžné a mělo by motivovat žáky ke zlepšování jejich dovedností.
Pravidelně žáci svolávají poradu své firmy, kde informují o své činnosti, hodnotí činnost svého oddělení,
oznamují chyby a neúspěchy. Společně hledají řešení vzniklých problémů.
Průřezová témata:
Člověk a svět práce
• vést žáky k tomu, aby si uvědomili význam vzdělání pro celý život
• motivovat žáky k aktivnímu pracovnímu životu
• učit žáky rozvíjet získané poznatky, přijímat odpovědnost za vlastní rozhodování a jednání
• vést žáky k rozvíjení dovednosti aplikovat získané poznatky
• vést žáky k tomu, aby měli vhodnou míru sebevědomí
Informační a komunikační technologie
• práce s informacemi a komunikačními prostředky
• využití aplikačního programového vybavení počítače

3. ročník
0+2 týdně, P

Seznámení s fiktivní firmou
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání
Žák:
• popíše základní právní formy podnikání
• popíše a odliší založení a vznik firmy

Učivo
• založení a vznik firmy
• činnosti fiktivní firmy
• zjištění zájmu o funkce ve firmě a předpokladů pro řízení
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7.8.4 Fiktivní firma

3. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

ČSP

Ekonomika

přesahy z učebních bloků:

1. ročník
Podnikání
literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Účetní program - vedení agendy
Dotace učebního bloku: 12
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• vede účetnictví a další evidenci firmy

•
•
•
•
•
•

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

IKT

Účetnictví

seznámení súčetním programem
nastavení konfigurace
pokladna
fakturace
banka
evidence zásob, zaměstnanců
přesahy z učebních bloků:

3. ročník
účtování zúčtovacích vztahů
účtování nákladů
účtování výnosů
literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

Postupy

ostatní

Formy práce
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3. ročník

Příprava činnosti firmy
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• vysvětlí základní aspekty soukromého podnikání
• zpracuje jednoduchý podnikatelský záměr
• graficky vyjádří organizaci FIF
• vyhledá informace v zákonech
• zpracuje jednoduchou společenskou smlouvu a další písemnosti
při založení
• připraví a zorganizuje ustavující valnou hromadu

• volba předmětu podnikání
• podnikatelský záměr
• organizační schéma firmy
• příprava zakládacích, příp. změnových dokumentů
• příprava způsobu vedení evidence
• spolupráce s institucemi (OSSZ, FÚ, ŽÚ, zdravotní pojišťovna
a jiné úřady pri CEFIF)
• komunikace ve firmě

• vyhotoví zápis z valné hromady
• vyhotoví písemnosti pro OSSZ, ZP, FÚ a jiné úřady při CEFIF
• vyhotoví písemnosti při založení účtu u banky
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

ČSP

Ekonomika

přesahy z učebních bloků:

1. ročník
Podnikání
literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Činnost firmy a zhodnocení činnosti
Dotace učebního bloku: 30
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• sestaví jednoduchý plán činnosti

• management (plánování, organizování činnosti, rozhodování,
porady, kontrola)
• marketing (propagace)
• navázání kontaktů s obchodními partnery a obchodování s nimi
• práce v podnikových agendách
• zpracování mezd
• archivace dokumentů
• účetní uzávěrka a závěrka
• daňové přiznání
• zhodnocení činnosti

• uspořádá a vede porady
• vyhotoví pozvánku na poradu a zápis z porady
• vytvoří adresář firem
• sestaví a napíše obchodní dopisy
• vyhotoví propagační materiály
• zpracuje doklady vyplývající z činnosti FIF
• vede účetnictví a další evidenci firmy
• vypočítá a zaúčtuje mzdy a provede povinné odvody
• vede evidenci přijaté a odeslané pošty
• sestaví závěrkové výkazy a interpetuje výsledky
• vyplní formulář daňového přiznání
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

ČSP

Účetnictví
3. ročník
účetní uzávěrka a závěrka
výsledek hospodaření
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3. ročník
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

Metody

ostatní

Postupy

Formy práce

Veletrh fiktivních firem
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• vyhotoví propagační materiály

•
•
•
•

• vypracuje prezentaci FIF
• připraví výstavní stánek na veletrh FIF

vyhotovení katalogu
zhotovení vizitek
vyhotovení prezentace, výzdoba stánku
zpracování výsledků z veletrhu

• prezentuje zboží na veletrhu a realizuje prodej
• zhodnotí výsledky veletrhu
• sepíše prodané zboží a provede inventarizaci
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

ČSP

Aplikace na PC

přesahy z učebních bloků:

2. ročník
Prezentační programy
literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

4. ročník
0+2 týdně, P

Pokračování provozu firmy
Dotace učebního bloku: 30
Výsledky vzdělávání
Žák:
• umí kompletně zpracovat agendu podle dokladů

Učivo
• pokračování práce v jednotlivých agendách

• aplikuje znalosti účetnictví
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4. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Účetnictví
3. ročník
účtování zúčtovacích vztahů
účtování nákladů
účtování výnosů
literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Ukončení činnosti firmy
Dotace učebního bloku: 14
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• aplikuje znalosti účetnictví

•
•
•
•
•
•

• chápe podstatu inventarizace jako nástroje kontroly

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

ČSP

Ekonomika

kontrola účetních zápisů
inventarizace
ukončení činnosti jednotlivých oddělení
odchod zaměstnanců z firmy
valná hromada
archivace
přesahy z učebních bloků:

4. ročník
Finanční řízení podniku
literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Opakování
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání
Žák:
• aplikuje znalosti účetnictví

Průřezová témata

Učivo
• využití poznatků získaných ve fiktivní firmě v přípravě na
maturitní zkoušku
přesahy do učebních bloků:

ČSP
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4. ročník
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

Metody

ostatní

Postupy

Formy práce

Zhodnocení činnosti firmy
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• aplikuje znalosti účetnictví

• účetní uzávěrka a závěrka
• daňové přiznání
• finanční analýza

• dokáže interpretovat výsledky činnosti za účetní období
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Ekonomika
4. ročník
Finanční řízení podniku
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

Metody

ostatní

Postupy

Formy práce

7.9 Odborné vzdělávání
7.9.1 Hardware
1. ročník

2. ročník

3. ročník

2

3

Zdeněk Kubalík

Zdeněk Kubalík

4. ročník

Charakteristika předmětu
HARDWARE
Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie
Forma vzdělání: denní
Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 165
Platnost: od 1. 9. 2018 počínaje 1. ročníkem
Obecné cíle:

VOŠ, OA a SZŠ Domažlice
SMILE verze 3.2.0

237

Informační technologie - platné od 1.9.2018

Učební osnovy

Verze: 2., Datum: 1. 6. 2018, Platnost: 1.9.2018
RVP 18-20-M/01 Informační technologie

7.9.1 Hardware

Cílem obsahového okruhu je seznámit žáky s architekturou počítače, s principy fungování jednotlivých
komponent počítače a jejich vzájemným propojením. Žák se naučí rozpoznat základní komponenty počítače
a určit jejich vlastnosti, orientovat se v softwarovém vybavení a doporučit potřebné aplikace pro práci
s počítačem. Žák charakterizuje paměti a umí vysvětlit jejich funkci v počítači. Žák se naučí navrhovat
a sestavovat osobní počítače s ohledem k požadovanému účelu jejich použití, bude schopen vybrat a připojit
periferní zařízení vhodných parametrů k počítači, udržovat je v provozuschopném stavu, doplňovat spotřební
materiál, provádět servis zařízení a drobné opravy. Žák se naučí diagnostikovat hardwarové komponenty
a zařízení. Žák vybere vhodná síťová zařízení pro počítačovou síť. Žák je veden k dodržování zásad bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci.
Při výuce budou používány následující metody a formy práce:
- výklad
- diskuse
- praktická cvičení
- využití PC pomocí dataprojekce
- úkolové aktivity
- vyhledávání informací na internetu
Hodnocení výsledků žáků:
- ústní zkoušení
- písemné testy
- hodnocení zadaných úkolů
- aktivita při vyučovací hodině
Průřezová témata
Informační a komunikační technologie
- práce s internetem, vyhledávání potřebných informací
- použití ve zpracování účetních a ekonomických údajů firem
- využití v osobním životě
- tyto dovednosti mají podpůrný charakter pro ostatní předměty
- poskytuje určitý standart připravenosti žáka na další život
Člověk a svět práce
- použití v každodenní činnosti v soukromém životě i v zaměstnání
- vede žáka k zodpovědnosti za vlastní život
- naučí žáka účelnému využívání PC
- naučí žáka vyhledávat a posuzovat informace o profesních příležitostech, orientovat se v nich a vytvářet si
o nich základní představu, prezentovat se při jednání s potenciálními zaměstnavateli
Mezipředmětové vztahy:
- operační systémy
- technická angličtina

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení
• mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
• ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky
• uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně
vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný
• s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.),
pořizovat si poznámky
• využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí
• sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků
svého učení ze strany jiných lidí
• znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání

Odborné kompetence
• Navrhovat, sestavovat a udržovat HW
• kompletovali a oživovali sestavy včetně periferních zařízení
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• identifikovali a odstraňovali závady HW a prováděli upgrade
• volili vyvážená HW řešení s ohledem na jeho funkci, parametry a vhodnost pro
předpokládané použití

2. ročník
Garant předmětu: Zdeněk Kubalík, 2 týdně, P

Historie počítačů
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a požární prevence
• zná historický vývoj počítačů

- historický vývoj počítačů
- Von Neumannovo schéma
- základní odlišnosti dnešních počítačů od Neumannova schématu

• vysvětlí základní úkoly a povinnosti organizace při zajišťování
BOZP
• zdůvodní úlohu státního odborného dozoru nad bezpečností práce
• poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti
• uvede povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v případě
pracovního úrazu
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

IKT

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

Číselné soustavy
Dotace učebního bloku: 5
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• zná a umí převádět číselné soustavy
Průřezová témata

- charakteristika číselných soustav
- převody čísel mezi soustavami
přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

IKT

literatura

materiály, pomůcky
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2. ročník
Metody

Postupy

Formy práce

Hardware a jeho rozdělení
Dotace učebního bloku: 5
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• zná základní komponenty počítače a jejich vlastnosti
• zná a orientuje se v základních pojmech informačních technologií
Průřezová témata

- hardware - definice, rozdělení
- základní pojmy a jednotky používané v informačních technologiích
- struktura a komponety dnešních počítačů
- základní parametry jednotlivých komponentů

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

IKT

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

Software a jeho rozdělení
Dotace učebního bloku: 13
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• charakterizuje programové vybavení počítače
• uvede a popíše jednotlivé softwarové licence
• aplikuje výše uvedené – zejména aktivně využívá prostředky
zabezpečení dat před zneužitím a ochrany dat před zničením
• orientuje se v běžném systému – chápe strukturu dat a možnosti
jejich uložení, rozumí a orientuje se v systému adresářů, ovládá
základní práce se soubory (vyhledávání, kopírování, přesun,
mazání), odlišuje a rozpoznává základní typy souborů a pracuje s
nimi
Průřezová témata

- software - definice, rozdělení
- softwarové licence
- systémové programové vybavení
- aplikační programové vybavení
- speciální programové vybavení
- programovací jazyky

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

IKT

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce
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2. ročník

Paměti a jejich rozdělení
Dotace učebního bloku: 2
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• zná parametry pamětí a jejich rozdělení

- paměti - obecná charakteristika
- rozdělení pamětí
- technické parametry pamětí
- nosiče dat

• charakterizuje skupiny nosičů dat
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

IKT

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

Magnetické nosiče dat
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• zná magnetické nosiče dat a jejich využití

Průřezová témata

- pevný disk
- pružný disk
- flash disk
- SSD disk
přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

IKT

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

Optické nosiče dat
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a zařízení postupuje v
souladu s předpisy a pracovními postupy
• zná optické nosiče dat a jejich využití

Průřezová témata

- standardy publikované v baravných knichách
- optické nosiče dat 1. generace - CD
- optické nosiče dat 2. generace - DVD
- optické nosiče dat 3. generace - BD, HD DVD
- mechaniky - typy, výkonnost
- způsoby zápisu dat

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

IKT

VOŠ, OA a SZŠ Domažlice
SMILE verze 3.2.0

241

Informační technologie - platné od 1.9.2018

Učební osnovy

Verze: 2., Datum: 1. 6. 2018, Platnost: 1.9.2018
RVP 18-20-M/01 Informační technologie

7.9.1 Hardware

2. ročník
literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Periferní zařízení
Dotace učebního bloku: 15
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• zná základní periferní zařízení počítače, jejich vlastnosti

- vstupní periferní zařízení - klávesnice, myš, skener
- výstupní periferní zařízení - monitor, tiskárna
- ostatní periferní zařízení - touchpad, trackball, joystick, jiné
- instalace a provoz periferních zařízení

• porovná periferní zařízení podle jejich parametrů
• vybere, připojí, nainstaluje periferní zařízení vhodných parametrů
• zajistí provoz a odstraní drobné závady periferních zařízení
• při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a zařízení postupuje v
souladu s předpisy a pracovními postupy
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

IKT

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

3. ročník
Garant předmětu: Zdeněk Kubalík, 3 týdně, P

Case
Dotace učebního bloku: 3
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• charakterizuje a pozná typy počítačových skříní
Průřezová témata

- charakteristika
- typy a rozdělení

přesahy do učebních bloků:

IKT
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7.9.1 Hardware

3. ročník
literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Napájecí zdroj
Dotace učebního bloku: 3
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• charakterizuje a vysvětlí činnost napájecího zdroje

- charakteristika
- význam
- zálohovací napájecí zdroj

• uvede druhy a účel zálohovacích napájecích zdrojů
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

IKT

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

Základní deska
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• popíše typy základní desky

- charakteristika
- typy
- BIOS
- chipset
- schéma základní desky

• charakterizuje BIOS
• charakterizuje Chipset
• pozná jednotlivé části základní desky
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

IKT

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce
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3. ročník

Procesor
Dotace učebního bloku: 9
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• uvede typy CPU a popíše jednotlivé části CPU

- charakteristika a rozdělení
- části procesoru
- frekvence
- chlazení
- patice
- historický vývoj

• charakterizuje frekvenci CPU a její nastavení
• uvede význam a možnosti chlazení CPU
• charakterizuje patici procesoru CPU
• zná historický vývoj CPU
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

IKT

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

Komunikace CPU s okolím
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• uvede možnosti komunikace procesoru s okolím

- systémová sběrnice FSB
- sběrnice hypertransport
- rozšiřující sběrnice

• charakterizuje sběrnici FSB a sběrnici HyperTransport
• pozná a charakterizuje rozšiřující sběrnice
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

IKT

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

Rozhraní počítače
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání
Žák:
• charakterizuje rozhraní PC
• uvede a popíše typy portů

Učivo
- charakteristika
- typy portů
- integrace rozhraní

• uvede výhody a nevýhody integrace rozhraní
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7.9.1 Hardware

3. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

IKT

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

Operační paměti
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• uvede technické parametry pamětí

- charakteristika a rozdělení
- základní technické parametry
- paměť ROM
- paměť RAM
- paměťové moduly
- druhy pamětí RAM
- rozšíření paměti

• charakterizuje a popíše základní druhy paměti ROM
• charakterizuje a popíše základní druhy paměti RAM
• uvede a charakterizuje paměťové moduly
• uvede možnosti rozšíření operační paměti
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

IKT

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

Zobrazovací soustava PC
Dotace učebního bloku: 5
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• charakterizuje textový a grafický režim
• charakterizuje grafickou kartu a popíše její části

- textový a grafický režim
- rozlišovací schopnost
- grafická karta a její části
- výstupy grafické karty

• popíše konektory na grafické kartě
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

IKT
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7.9.1 Hardware

3. ročník
literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Zvuková soustava PC
Dotace učebního bloku: 3
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• charakterizuje analogový a digitální zvuk

- analogový a digitální zvuk
- části zvukové karty
- konektory zvukové karty

• charakterizuje zvukovou kartu a popíše její části
• zná a popíše konektory na zvukové kartě
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

IKT

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

Síťová soustava PC
Dotace učebního bloku: 3
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• charakterizuje přenos dat

- přenos dat
- síťová karta a konektory
- hub, switch

• chrakterizuje síťovou kartu
• identifikuje a klasifikuje síťové prvky
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

IKT

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce
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7.9.1 Hardware

3. ročník

Instalace operačního systému
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• ovládá přípravu pevného disku před instalací systému

- instalace operačního systému

• nainstaluje operační systém
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

IKT

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

Instalace ovládacích prvků
Dotace učebního bloku: 7
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• nakonfiguruje operační systém pro použití periferních zařízení
Průřezová témata

- instalace ovládacích prvků

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

IKT

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

Instalace aplikačního software
Dotace učebního bloku: 7
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• vybere, nainstaluje, nakonfiguruje a zaktualizuje software podle
požadavků a potřeb
Průřezová témata

- instalace aplikačních programů

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

IKT
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7.9.1 Hardware

3. ročník
literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Konfigurace PC
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• zná a ovládá setup jednotlivých částí počítače
Průřezová témata

- konfigurace PC
- BIOS

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

IKT

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

Struktura a sestavení PC
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• porovná komponenty nebo počítačové sestavy podle jejich
parametrů
• navrhne a sestaví počítač vhodných parametrů

- bezpečnostní požadavky při práci se stroji
- popis základní desky
- popis ostatních prvků počítače
- rozebírání počítače
- složení počítače

• 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
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

IKT

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce
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7.9.2 Operační systémy

3. ročník

Diagnostika PC
Dotace učebního bloku: 9
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• zdiagnostikuje a opraví počítač

- diagnostika PC

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

IKT

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

7.9.2 Operační systémy
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

2

2

2

Jan Řezníček

Jan Řezníček

Jan Řezníček

Charakteristika předmětu
OPERAČNÍ SYSTÉMY
Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie
Forma vzdělání: denní
Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 192
Platnost: od 1. 9. 2018 počínaje 1. ročníkem
Obecné cíle:
Cílem obsahového okruhu je seznámit žáka s problematikou operačních systémů.
Důraz je kladen na získání prakticky využitelných znalostí a dovedností při jejich instalaci, konfiguraci a správě.
Žák také bude připraven navrhovat a realizovat zabezpečení počítače proti zneužití a ochranu dat před zničením.
Žák se naučí připojit počítač k síti a využívat její služby.
Při výuce budou používány následující metody a formy práce:
- výklad
- diskuse
- praktické ukázky využití PC pomocí dataprojekce
- vlastní instalace a nastavování
- vyhledávání informací na internetu
- úkolové aktivity
Hodnocení výsledků žáků:
- ústní zkoušení
- písemné testy
- hodnocení zadaných úkolů
- aktivita při vyučovací hodině
Průřezová témata
Informační a komunikační technologie
- práce s internetem, vyhledávání potřebných informací
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- použití ve zpracování účetních a ekonomických údajů firem
- využití v osobním životě
- tyto dovednosti mají podpůrný charakter pro ostatní předměty
- poskytuje určitý standart připravenosti žáka na další život
Člověk a svět práce
- použití v každodenní činnosti v soukromém životě i v zaměstnání
- vede žáka k zodpovědnosti za vlastní život
- naučí žáka účelnému využívání PC
- naučí žáka vyhledávat a posuzovat informace o profesních příležitostech, orientovat se v nich a vytvářet si
o nich základní představu, prezentovat se při jednání s potenciálními zaměstnavateli
Mezipředmětové vztahy:
- počítačové sítě
- úvod do výpočetní techniky
- aplikace na PC
- technická angličtina
- hardware

Odborné kompetence
• Pracovat se základním programovým vybavením
• instalovali, konfigurovali a spravovali operační systém včetně jeho pokročilého nastavení
dle objektivních potřeb uživatele
• podporovali uživatele při práci se základním programovým vybavením
• navrhovali a aplikovali vhodný systém zabezpečení dat před zneužitím a ochrany dat před
zničením
• volili vhodný operační systém s ohledem na jeho předpokládané nasazení

Průřezová témata pokrývaná předmětem
Člověk a svět práce
Informační a komunikační technologie

2. ročník
Garant předmětu: Jan Řezníček, 2 týdně, P

Vývoj operačních systémů
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• orientuje se v používaných OS a zvolí vhodný OS s ohledem na
jeho nasazení

- SW – členění, problematika autorských práv, jejich dodržování
- úvod do operačních systémů
- vývoj operačních systémů
- přehled operačních systémů
- srovnání operačních systémů

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

IKT

Počítačové sítě

Počítačové sítě

3. ročník

3. ročník

Úvod do sítí
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2. ročník
literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Obecná struktura operačního systému
Dotace učebního bloku: 3
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• orientuje se v používaných OS a zvolí vhodný OS s ohledem na
jeho nasazení
• orientuje se v běžném systému - chápe strukturu dat a možnosti
jejich uložení, rozumí a orientuje se v systému adresářů, ovládá
základní práce se soubory (vyhledávání, kopírování, přesun,
mazání), odlišuje a rozpoznává základní typy souborů a pracuje s
nimi

- základní pojmy
- druhy operačních systémů podle základních charakteristik
- obecná struktura OS
- systémové požadavky na konkrétní operační systémy

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

IKT

Počítačové sítě

Aplikace na PC

3. ročník

1. ročník

Úvod do sítí

Aplikační systémové prostředí
Počítačové sítě
3. ročník
Úvod do sítí

literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Požadavky na operační systém
Dotace učebního bloku: 2
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• orientuje se v používaných OS a zvolí vhodný OS s ohledem na
jeho nasazení
• orientuje se v běžném systému - chápe strukturu dat a možnosti
jejich uložení, rozumí a orientuje se v systému adresářů, ovládá
základní práce se soubory (vyhledávání, kopírování, přesun,
mazání), odlišuje a rozpoznává základní typy souborů a pracuje s
nimi

- požadavky na OS
- hlavní úkoly OS
- klasifikace a standardy
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2. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

IKT

Počítačové sítě

Počítačové sítě

3. ročník

3. ročník

Úvod do sítí

Úvod do sítí

Komunikace v sítích

4. ročník

4. ročník

Bezdrátové sítě WIFI

Připojení počítače k lokální síti

Připojení k síti Internet
Připojení počítače k lokální síti
Bezpečnost v počítačových sítích
Diagnostika počítačové sítě

literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Souborový systém
Dotace učebního bloku: 3
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• orientuje se v běžném systému - chápe strukturu dat a možnosti
jejich uložení, rozumí a orientuje se v systému adresářů, ovládá
základní práce se soubory (vyhledávání, kopírování, přesun,
mazání), odlišuje a rozpoznává základní typy souborů a pracuje s
nimi

- základní pojmy
- soubor, složka, cesta
- fyzická a logická struktura disku
- uložení dat souboru na disk
- typy souborů

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

IKT

Aplikace na PC

přesahy z učebních bloků:

1. ročník
Organizace dat na disku
literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Práce v příkazové řádce
Dotace učebního bloku: 12
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• má vytvořeny předpoklady učit se používat nové aplikace,
zejména za pomoci manuálu a nápovědy, rozpoznává a využívá
analogií ve funkcích a ve způsobu ovládání různých aplikací
• připojí a nakonfiguruje počítač v rámci počítačové sítě

- pojem příkazová řádka
- hlášení operačního systému
- operační systém MS-DOS - historie, struktura, iniciace, interpret
příkazů
- vnitřní a vnější příkazy
- dávkové soubory
- práce v příkazové řádce
- grafické nadstavby operačního systému MS-DOS
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2. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

IKT

Počítačové sítě

přesahy z učebních bloků:

3. ročník
Návrh a realizace jednoduché sítě
4. ročník
Diagnostika počítačové sítě
literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

BIOS a jeho nastavení
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• zná základní komponenty počítače a jejich vlastnosti

Průřezová témata

- role BIOSu
- nastavení v BIOSu
- Setup a základní konfigurace počítače

přesahy do učebních bloků:

IKT

přesahy z učebních bloků:
Počítačové sítě
4. ročník
Bezpečnost v počítačových sítích

literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Antivirová ochrana
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• zabezpečí počítače proti zneužití

- viry, spyware, adware, fishing, …
- prostředky antivirové ochrany
- možnosti OS v systému ochrany dat

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

IKT

Počítačové sítě

Počítačové sítě

4. ročník

4. ročník

Bezpečnost v počítačových sítích

Bezpečnost v počítačových sítích
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7.9.2 Operační systémy

2. ročník
literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Operační systémy s grafickým rozhranímm
Dotace učebního bloku: 32
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• orientuje se v používaných OS a zvolí vhodný OS s ohledem na
jeho nasazení
• orientuje se v běžném systému - chápe strukturu dat a možnosti
jejich uložení, rozumí a orientuje se v systému adresářů, ovládá
základní práce se soubory (vyhledávání, kopírování, přesun,
mazání), odlišuje a rozpoznává základní typy souborů a pracuje s
nimi
• využívá nápovědy a manuálu pro práci se základním a aplikačním
programovým vybavením i běžným hardware
• má vytvořeny předpoklady učit se používat nové aplikace,
zejména za pomoci manuálu a nápovědy, rozpoznává a využívá
analogií ve funkcích a ve způsobu ovládání různých aplikací
• nainstaluje operační systém
• nakonfigurovat operační systém pro použití periferních zařízení
• nastaví účty uživatelů a skupin a jejich oprávnění

- historie, druhy, vývoj, grafické uživatelské rozhraní GUI
- Windows 95, 98, 2000
- Windows XP, Vista, Windows 7 – systémové požadavky, instalace,
souborový systém FAT, FAT32, NTFS
- konfigurace systému, prostředí OS, struktura, aktivace
- ovládání systému
- typická struktura složek (adresářů)
- nápověda a manuál
- nástroje používané při správě
- konzole správa počítače
- správa systémových prostředí, profilů a vlastností
- správa HW zařízení a ovladačů
- správa aplikací, procesů a výkonu
- správa systémových služeb
- protokolování a zobrazování událostí, sledování výkonu
- plánování úloh
- účty uživatelů a skupin a jejich oprávnění
- aktualizace OS, obnovení systému, bod obnovy

• připojí a nakonfiguruje počítač v rámci počítačové sítě
• zaktualizuje OS
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

IKT

Počítačové sítě

Počítačové sítě

3. ročník

3. ročník

Úvod do sítí

Úvod do sítí

Komunikace v sítích

Komunikace v sítích

Návrh a realizace jednoduché sítě

Pasivní prvky

Adresace v síti

Aktivní prvky

4. ročník

Návrh a realizace jednoduché sítě

Bezdrátové sítě WIFI
Připojení k síti Internet

Adresace v síti
4. ročník

Připojení počítače k lokální síti

Bezdrátové sítě WIFI

Routování mezi sítěmi

Připojení k síti Internet

Diagnostika počítačové sítě

Připojení počítače k lokální síti
Routování mezi sítěmi
Bezpečnost v počítačových sítích
Diagnostika počítačové sítě

literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

Postupy

Formy práce
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7.9.2 Operační systémy

2. ročník

3. ročník
Garant předmětu: Jan Řezníček, 2 týdně, P

Operační systém Linux
Dotace učebního bloku: 66
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• nainstaluje operační systém
• nakonfiguruje operační systém pro použití periferních zařízení
• nastaví účty uživatelů a skupin a jejich oprávnění
• připojí a nakonfiguruje počítačv rámci počítačové sítě
• zaktualizuje OS

- charakteristika
- licence, šíření, distribuce
- srovnání s OS Windows, vývoj, druhy
- instalace
- základy práce - grafické prostředí KDE nebo GNOME
- souborový systém
- práce v příkazové řádce, jednoduché příkazy
- vybrané aplikace Linuxu a instalace některých aplikací

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

IKT

Počítačové sítě

Počítačové sítě

3. ročník

3. ročník

Úvod do sítí
4. ročník

Úvod do sítí
4. ročník

Bezpečnost v počítačových sítích

Připojení počítače k lokální síti

Diagnostika počítačové sítě

Bezpečnost v počítačových sítích
Diagnostika počítačové sítě

literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

Postupy

ostatní

Formy práce

4. ročník
Garant předmětu: Jan Řezníček, 2 týdně, P
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4. ročník

Zálohování dat
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• zálohuje OS a data

- zálohování dat v rámci operačního systému
- zabezpečení a ochrana systému, ochrana dat před zničením

• ochrání data před zničením
• pracuje s prostředky správy operačního systému, na základní
úrovni konfiguruje operační systém, nastavuje jeho uživatelské
prostředí
• je si vědom možností a výhod, ale i rizik (zabezpečení dat před
zneužitím, ochrana dat před zničením, porušování autorských
práv) a omezení (zejména technických a technologických)
spojených s používáním výpočetní techniky
• aplikuje výše uvedené - zejména aktivně používá prostředky
zabezpečení dat před zneužitím a ochrany dat před zničením
• zabezpečí počítače proti zneužití
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

IKT

Aplikace na PC

Počítačové sítě

1. ročník

3. ročník

Archivace dat

Úvod do sítí

Počítačové sítě

4. ročník
Bezpečnost v počítačových sítích

4. ročník
Bezpečnost v počítačových sítích
literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Síťové operační systémy
Dotace učebního bloku: 48
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• zná funkci a význam jednotlivých síťových služen
• zaktivuje a nakonfiguruje síťové služby na osobním počítači
• pracuje s prostředky správy operačního systému, na základní
úrovni konfiguruje operační systém, nastavuje jeho uživatelské
prostředí
• zabezpečí počítače proti zneužití

- základní pojmy, struktura, přenosové protokoly
- síťové služby DHCP, DNS, FTP, http
- file server, print server, SQL server, SMTP server,…
- přístupová práva k souborům, atributy souborů
- uživatelé a skupiny
- grafické utility pro správu systému
- řádkové utility

• připojí počítač k síti Internet
• poskytuje odbornou pomoc ostatním uživatelům aplikačního SW
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4. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

IKT

Počítačové sítě

Počítačové sítě

3. ročník

3. ročník

Komunikace v sítích

Úvod do sítí

Pasivní prvky

Komunikace v sítích

Aktivní prvky

Pasivní prvky

Návrh a realizace jednoduché sítě

Aktivní prvky

4. ročník

Návrh a realizace jednoduché sítě

Připojení k síti Internet
Připojení počítače k lokální síti

Adresace v síti
4. ročník
Bezdrátové sítě WIFI
Připojení k síti Internet
Připojení počítače k lokální síti
Routování mezi sítěmi
Bezpečnost v počítačových sítích
Diagnostika počítačové sítě

literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Vývoj operačních systémů
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• zná funkci a význam jednotlivých síťových služen

- další druhy operačních systémů osobních počítačů
- další vývoj operačních systémů

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

IKT

Počítačové sítě

Počítačové sítě

3. ročník

3. ročník

Úvod do sítí
4. ročník

Úvod do sítí
4. ročník

Bezpečnost v počítačových sítích

Bezdrátové sítě WIFI

literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

Postupy

ostatní

Formy práce

VOŠ, OA a SZŠ Domažlice
SMILE verze 3.2.0

257

Informační technologie - platné od 1.9.2018

Učební osnovy

Verze: 2., Datum: 1. 6. 2018, Platnost: 1.9.2018
RVP 18-20-M/01 Informační technologie

7.9.3 Aplikace na PC

7.9.3 Aplikace na PC
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

2

2

2

2

Zdeněk Kubalík

Zdeněk Kubalík

Zdeněk Kubalík

Zdeněk Kubalík

Charakteristika předmětu
APLIKACE NA PC
Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie
Forma vzdělání: denní
Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 258
Platnost: od 1. 9. 2018 počínaje 1. ročníkem
Obecné cíle:
Cílem obsahového okruhu je naučit žáka pokročilému užití aplikačních programů, jejich instalaci a konfiguraci
a vytvořit u něj předpoklady pro poskytování související uživatelské podpory. Důraz je kladen na kancelářský
software, komunikační software a software pro práci s multimédii. Žák se naučí přenášet data mezi jednotlivými
aplikacemi, používat různé datové formáty i jejich vzájemnou konverzi.
Při výuce budou používány následující metody a formy práce:
- výklad
- diskuse
- praktické ukázky využití PC pomocí dataprojekce
- vlastní instalace a nastavování aplikací
- úkolové aktivity
- vyhledávání informací na internetu
Hodnocení výsledků žáků:
- praktické testy na PC
- písemné testy
- hodnocení zadaných úkolů
- aktivita při vyučovací hodině
Průřezová témata
Informační a komunikační technologie
- práce s internetem, vyhledávání potřebných informací
- použití ve zpracování účetních a ekonomických údajů firem
- využití v osobním životě
- tyto dovednosti mají podpůrný charakter pro ostatní předměty
- poskytuje určitý standart připravenosti žáka na další život
Člověk a svět práce
- použití v každodenní činnosti v soukromém životě i v zaměstnání
- vede žáka k zodpovědnosti za vlastní život
- naučí žáka účelnému využívání PC
- naučí žáka vyhledávat a posuzovat informace o profesních příležitostech, orientovat se v nich a vytvářet si
o nich základní představu, prezentovat se při jednání s potenciálními zaměstnavateli
Mezipředmětové vztahy:
- úvod do výpočetní techniky
- počítačové sítě
- hardware
- grafika a multimédia
- ekonomická cvičení

Odborné kompetence
• Pracovat s aplikačním programovým vybavením
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•
•
•
•

volili vhodné programové vybavení s ohledem na jeho nasazení
instalovali, konfigurovali a spravovali aplikační programové vybavení
používali běžné aplikační programové vybavení, zejména tzv. kancelářské aplikace
podporovali uživatele při práci s aplikačním programovým vybavením

1. ročník
Garant předmětu: Zdeněk Kubalík, 2 týdně, P

Aplikační systémové prostředí
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• vymezí pojmy soubor a složka
• zvládne práci s běžnými typy souborů
• popíše pracovní prostředí po spuštění počítače a vysvětlí základní
pojmy
• nakreslí a charakterizuje stromovou strukturu

- popis prostředí - základní pojmy
- nastavení prostředí
- charakteristika - soubor, složka
- stromová struktura
- základní operace se soubory a složkami

• vysvětlí a ovládá základní nástroje pro práci se soubory a složkami
• získává a využívá informace z otevřených zdrojů, zejména pak z
celosvětové sítě Internet, ovládá jejich vyhledávání, včetně použití
filtrování
• vybírá a používá vhodné programové vybavení pro řešení běžných
konkrétních úkolů
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

IKT

Operační systémy

přesahy z učebních bloků:

2. ročník
Obecná struktura operačního systému
literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Organizace dat na disku
Dotace učebního bloku: 9
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• zvládne práci s běžnými typy souborů
• ovládá v diskovém manažeru nástroje pro práci se soubory a
složkami
• uvede princip práce a vysvětlí výhody používání diskových
manažerů

- charakteristika a prostředí diskových manažerů
- výběr a organizace dat na disku
- nástroje pro práci se složkami
- nástroje pro práci se soubory
- možnosti nastavení
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1. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

IKT

přesahy z učebních bloků:
Operační systémy
2. ročník
Souborový systém

literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Prostředí textového editoru
Dotace učebního bloku: 3
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• popíše pracovní prostředí textových editorů

- popis pracovního prostředí
- konfigurace pracovního prostředí
- práce se soubory - otevření, ukládání
- vzhled stránky
- tisk dokumentu

• nastaví a upraví vzhled stránky
• umí nastavit tisk dokumentu
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

IKT

přesahy z učebních bloků:
Aplikace na PC
2. ročník
Textové editory

literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Editace dokumentu
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• umí formátovat písmo a odstavce
• umí používat a upravit odrážky a číslování
• umí použít základní klávesové zkratky a vložit symboly
• importuje a exportuje data v aplikačním software
• umí používat ohraničení a stínování
• umí psát a upravit text do sloupců
• umí využívat záhlaví a zápatí
Průřezová témata

- formát písma
- formát odstavce
- symboly
- klávesové zkratky
- kopírování a přesun textu
- odrážky a číslování
- styly
- ohraničení a stínování
- sloupce, tabulátory
- záhlaví a zápatí

přesahy do učebních bloků:

IKT

přesahy z učebních bloků:
Aplikace na PC
2. ročník
Textové editory
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1. ročník
literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Tabulka v textovém editoru
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• vytvoří a upraví jednoduchou tabulku v textovém editoru

Průřezová témata

- vytvoření jednoduché tabulky
- sloupce, řádky - vložení a odstranění
- automatický formát tabulky
- mřížka a ohraničení tabulky
- vlastnosti tabulky

přesahy do učebních bloků:

IKT

přesahy z učebních bloků:
Aplikace na PC
2. ročník
Textové editory

literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Prostředí tabulkového procesoru
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• popíše pracovní prostředí tabulkového procesoru

- popis prostředí a jeho konfigurace
- charakteristika - buňka, list, sešit
- editace buněk, listů a sešitů
- označení buněk, chybová hlášení
- práce se soubory - otevření, ukládání
- tisk pracovního sešitu

• charakterizuje pojmy - buňka, list, sešit, adresa
• nastaví tisk pracovního sešitu

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

IKT

přesahy z učebních bloků:
Aplikace na PC
2. ročník
Tabulkové procesory
3. ročník
Tabulkové procesory

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

ostatní
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7.9.3 Aplikace na PC

1. ročník
Metody

Postupy

Formy práce

Tabulka v tabulkovém procesoru
Dotace učebního bloku: 7
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• vytvoří a upraví jednoduchou tabulku v tabulkovém procesoru

Průřezová témata

- vytvoření a úprava jednoduché tabulky
- formát obsahu buněk
- ohraničení buněk
- vzhled stránky

přesahy do učebních bloků:

IKT

přesahy z učebních bloků:
Aplikace na PC
2. ročník
Tabulkové procesory
3. ročník
Tabulkové procesory

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

Metody

ostatní

Postupy

Formy práce

Výpočty v tabulkovém procesoru
Dotace učebního bloku: 7
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• sestaví a použije jednoduché vzorce a výrazy

- jednoduché vzorce a výrazy
- absolutní a relativní adresování
- funkce - jejich členění a využití
- jednoduché funkce
- procenta

• vysvětlí absolutní a relativní adresování
• umí použít jednoduché funkce
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

IKT

přesahy z učebních bloků:
Aplikace na PC
2. ročník
Tabulkové procesory
3. ročník
Tabulkové procesory

literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

Postupy

Formy práce
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7.9.3 Aplikace na PC

1. ročník

Graf v tabulkovém procesoru
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• vytvoří a upraví základní typy grafů

- základní typy grafu
- vytvoření a editace grafu

• rozumí běžným i odborným graficky ztvárněným informacím
(schémata, grafy apod.)
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

IKT

přesahy z učebních bloků:
Aplikace na PC
2. ročník
Tabulkové procesory
3. ročník
Tabulkové procesory

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

Metody

ostatní

Postupy

Formy práce

Archivace dat
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• charakterizuje a vysvětlí archivaci a komprimaci dat

- archivace - význam, metody
- komprimace dat
- komprimační programy
- zálohování

• nainstaluje a používá komprimační programy
• převede datové soubory do jiných formátů s ohledem na následné
použití
• vytváří, upravuje a uchovává strukturované textové dokumenty
(ovládá typografická pravidla, formátování, práce se šablonami,
styly, objekty, hromadnou korespondenci, tvoří tabulky, grafy,
makra)
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

IKT

přesahy z učebních bloků:
Operační systémy
4. ročník
Zálohování dat

literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

Postupy

ostatní

Formy práce
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7.9.3 Aplikace na PC

2. ročník

2. ročník
Garant předmětu: Zdeněk Kubalík, 2 týdně, P

Textové editory
Dotace učebního bloku: 39
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• vytvoří složitější tabulku
• umí pracovat s objekty v textovém editoru
• umí vyhledat a nahradit text v dokumentu
• zorganizuje dokument (např. indexování, značky, křížové odkazy
aj.)
• ovládá hromadnou korespondenci
• upraví rozsáhlý dokument

- složitější tabulky
- objekty - kreslení, obrázky
- grafy
- hledání a nahrazení textu
- formátování oddílu
- hromadná korespondence
- víceúrovňové číslování
- obsah, rejstřík
- šablony
- makra

• zorganizuje dokument (např. propojení dokumentů, propojení s
externími daty, pokročilé třídění a filtrování, seskupování dat aj.)
• vytvoří šablonu
• vytvoří a zedituje makro
• vytvoří a zmodifikuje hlavní a vnořený dokument
• vytvoří strukturovaný dokument s použitím pokročilejších funkcí
souvisejících s ovládáním textového procesoru
• vybere, nainstaluje, nakonfiguruje a zaktualizuje software podle
požadavků a potřeb
• importuje a exportuje data v aplikačním software
• zvládne práci s běžnými typy souborů
• využívá nástroje pro práce v týmu
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

IKT

Aplikace na PC

Základy účetnictví

1. ročník

2. ročník

Prostředí textového editoru

daňová evidence

Editace dokumentu
Tabulka v textovém editoru
literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

Postupy

Formy práce
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7.9.3 Aplikace na PC

2. ročník

Tabulkové procesory
Dotace učebního bloku: 15
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• umí sestavit složité vzorce
• zná podmíněné formátování
• využívá řady a styly v tabulkovém procesoru
• využije vnořené a kombinované funkce
• ovládá běžné práce s tabulkovým procesorem (editace,
matematické operace, vestavěné a vlastní funkce, vyhledávání,
filtrování, třídění, tvorba grafu,databáze, kontingenční tabulky a
grafy, příprava pro tisk, tisk)
• umí pracovat se všemi typy grafů

- vzorce - zlomky, závorky, mocniny, odmocniny
- podmíněné formátování
- řady, styly
- najít a nahradit
- složitější funkce
- vnořené a kombinované funkce
- složitější grafy

• vytvoří šablonu
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

IKT

Aplikace na PC

Ekonomika

1. ročník

2. ročník

Prostředí tabulkového procesoru

Zásoby a logistika

Tabulka v tabulkovém procesoru
Výpočty v tabulkovém procesoru

Dlouhodobý majetek
3. ročník

Graf v tabulkovém procesoru

Finanční řízení podniku
Základy účetnictví
2. ročník
daňová evidence
Aplikace na PC
3. ročník
Tabulkové procesory

literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

Postupy

ostatní

Formy práce
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7.9.3 Aplikace na PC

2. ročník

Prezentační programy
Dotace učebního bloku: 12
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• vytvoří prezentaci pomocí odpovídajícího software
• pracuje s ovládacími prvky
• nastaví parametry běhu prezentace (např. časování, ovládání)
• použije multimediální objekty

- charakteristika a příprava prezentace
- pracovní prostředí a jeho nastavení
- nástroje pro práci se snímky
- nástroje pro práci s textem
- nástroje pro práci s objekty
- předvádění prezentace

• uloží video a audio záznamy do datových souborů
• orientuje se ve formátech a vhodnosti použití audio a video
souborů
• upraví audio a video soubory
• vytváří jednoduché multimediální dokumenty (tedy dokumenty v
nichž je spojena textová, zvuková a obrazová složka informace) v
některém vhodném formátu (HTML dokument, dokument
textového procesoru, dokument vytvořený specializovaným SW
pro tvorbu prezentací, atp.)
• zaznamenává a uchovává textové, grafické i numerické informace
způsobem umožňujícím jejich rychlé vyhledání a využití
• pracuje s dalšími aplikacemi používanými v příslušné profesní
oblasti
• volí vhodné informační zdroje k vyhledávání požadovaných
informací a odpovídající techniky (metody, způsoby) k jejich
získávání
• používá běžné základní a aplikační programové vybavení
(aplikace dodávané s operačním systémem, dále pracuje zejména
s aplikacemi tvořícími tzv. kancelářský SW jako celkem)
• vytvoří šablonu
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

IKT

přesahy z učebních bloků:
Fiktivní firma
3. ročník
Veletrh fiktivních firem

literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

Postupy

Formy práce

3. ročník
Garant předmětu: Zdeněk Kubalík, 2 týdně, P
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7.9.3 Aplikace na PC

3. ročník

Tabulkové procesory
Dotace učebního bloku: 33
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• vybere, nainstaluje, nakonfiguruje a zaktualizuje software podle
požadavků a potřeb
• využívá propojení jednotlivých komponent kancelářského software
při řešení komplexních úloh
• importuje a exportuje data v aplikačním software

- ověření dat
- databáze - řazení, filty, souhrny
- makra
- kontingenční tabulky

• převede datové soubory do jiných formátů s ohledem na následné
použití
• zvládne práci s běžnými typy souborů
• umí pracovat s databází a jejími nástroji
• umí pracovat s kontingenční tabulkou
• zorganizuje dokument (např. propojení dokumentů, propojení s
externími daty, pokročilé třídění a filtrování, seskupování dat aj.)
• vytvoří formulář
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

IKT

Aplikace na PC

Ekonomika

1. ročník

3. ročník

Prostředí tabulkového procesoru

Finanční trh

Tabulka v tabulkovém procesoru
Výpočty v tabulkovém procesoru

Osobní finance
4. ročník

Graf v tabulkovém procesoru

Finanční řízení podniku

2. ročník
Tabulkové procesory
literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

VBA – tvorba maker
Dotace učebního bloku: 33
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• vytvoří a zedituje makro
• vyjmenuje datové typy používané v jazyce VBA
• použije vhodný datový typ v konkrétním příkladu
• aplikuje příkazy jazyka VBA v závislosti na konkrétním příkladu
• použije vestavěné funkce jazyka VBA
• použije podmíněný příkaz v jazyce VBA
• použije vhodný druh cyklu jazyka VBA v závislosti na konkrétním
příkladu
• Vytvoří makro v jazyce VBA
• vytvoří uživatelskou funkci v tabulkovém procesoru pomocí jazyka
VBA
• edituje zdrojový kód makra v jazyce VBA

• základy jazyka VBA
• syntaxe jazyka VBA
• proměnné, datové typy, konstanty
• příkazy
• vestavěné funkce
• podmíněný příkaz
• cykly
• makra v MS Excel
• tvorba makra záznamem, přiřazení makra do nabídky
• editace kódu zaznamenaného makra
• dialogová okna
• formuláře, ovládací prvky
• tvorba uživatelských funkc
• makra v MS Word
• makra v MS PowerPoint
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7.9.3 Aplikace na PC

3. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Webové technologie
2. ročník
Základy algoritmizace
literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

4. ročník
Garant předmětu: Zdeněk Kubalík, 2 týdně, P

e-mailový a webový klient
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• vybere, nainstaluje, nakonfiguruje a zaktualizuje software podle
požadavků a potřeb
• archivuje a obnovuje data

MS Outlook, Outlok Expres, Mozilla Thunderbird - typy poštovních
protokolů, zabezpečení, konfigurace klientů, elektronický podpis certifikáty.

• nakonfiguruje webového klienta podle požadavků a potřeb
• nainstaluje a využívá certifikáty
• zabezpečí webový prohlížeč
• nadefinuje pravidla pro bezpečnou práci na Internetu
• nastaví vlastnosti tisku
• komunikuje elektronickou poštou, ovládá i zaslání přílohy, či
naopak její přijetí a následné otevření
• používá pokročilé funkce plánovacího software
• orientuje se v možnostech výběru plánovacího software
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce
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7.9.3 Aplikace na PC

4. ročník

MS Access úvod
Dotace učebního bloku: 2
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• používá pokročilejší funkce související s ovládáním tabulkového
procesoru
• navrhne strukturu tabulek a relací mezi nimi

úvod do databází
struktura databáze
typy databází

• vytvoří dotazy
• navrhne a použije formulář
• vytvoří sestavu s agregačními funkcemi
• vybere, nainstaluje, nakonfiguruje a zaktualizuje software podle
požadavků a potřeb
• využívá propojení jednotlivých komponent kancelářského software
při řešení komplexních úloh
• importuje a exportuje data v aplikačním software
• ovládá základní práce v databázovém procesoru (editace,
vyhledávání, filtrování, třídění, relace, tvorba sestav, příprava pro
tisk, tisk)
• správně interpretuje získané informace a výsledky jejich
zpracování následně prezentuje vhodným způsobem s ohledem
na jejich další uživatele
• orientuje se v získaných informacích, třídí je, analyzuje,
vyhodnocuje, provádí jejich výběr a dále je zpracovává
• uvědomuje si nutnost posouzení validity informačních zdrojů a
použití informací relevantních pro potřeby řešení konkrétního
problému
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

IKT

přesahy z učebních bloků:
Aplikace na PC
4. ročník
tabulky MS Access
Dotazy MS Access
Relace MS Access
Formuláře a sestavy MS Access

literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

tabulky MS Access
Dotace učebního bloku: 14
Výsledky vzdělávání
Žák:
• navrhne strukturu tabulek a relací mezi nimi

Učivo
vlastnosti a typy položek
tvorba tabulek - šablony tabulek, tabulky v návrhovém zobrazení,
v zobrazení datového listu
úpravy tabulek, změna struktury
data v tabulce
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7.9.3 Aplikace na PC

4. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

IKT

Aplikace na PC

Aplikace na PC

4. ročník

4. ročník

MS Access úvod

Dotazy MS Access

Dotazy MS Access

Relace MS Access

Relace MS Access

Formuláře a sestavy MS Access

Formuláře a sestavy MS Access
Programování
Definice událostí v grafickém prog.
literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Dotazy MS Access
Dotace učebního bloku: 12
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• vytvoří dotazy

dotaz s průvodcem a bez průvodce
dotazy a souhrny
tvůrce výrazů

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

IKT

Aplikace na PC

Aplikace na PC

4. ročník

4. ročník

MS Access úvod

tabulky MS Access

tabulky MS Access

Relace MS Access

Relace MS Access

Formuláře a sestavy MS Access

Formuláře a sestavy MS Access
Programování
Definice událostí v grafickém prog.
literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Relace MS Access
Dotace učebního bloku: 12
Výsledky vzdělávání
Žák:
• navrhne strukturu tabulek a relací mezi nimi

Učivo
typy relací v MS Access - 1:1, 1:N, M:N
vytvoření relace
oprava a zrušení relace
tvorba podformulářů
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7.9.3 Aplikace na PC

4. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Aplikace na PC

Aplikace na PC

4. ročník

4. ročník

MS Access úvod

tabulky MS Access

tabulky MS Access

Dotazy MS Access

Dotazy MS Access

Formuláře a sestavy MS Access

Formuláře a sestavy MS Access
literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Formuláře a sestavy MS Access
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• navrhne a použije formulář

tvorba formulářů - ze šablony, v návrhovém zobrazení
zadávání údajů do formulářů

• vytvoří sestavu s agregačními funkcemi
• převede datové soubory do jiných formátů s ohledem na následné
použití
• vytvoří formulář
• ovládá základní práce v databázovém procesoru (editace,
vyhledávání, filtrování, třídění, relace, tvorba sestav, příprava pro
tisk, tisk)
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Aplikace na PC

Aplikace na PC

4. ročník

4. ročník

MS Access úvod

tabulky MS Access

tabulky MS Access

Dotazy MS Access

Dotazy MS Access

Relace MS Access

Relace MS Access
literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

Postupy

ostatní

Formy práce
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4. ročník

Úvod do jazyka SQL aplikace MS Access
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

Učivo
Co je jazyk SQL
Základní klauzule SQL: SELECT, FROM a WHERE
Řazení výsledků: ORDER BY
Práce se souhrnnými daty: GROUP BY a HAVING
Sloučení výsledků dotazů: UNION
Průvodce přenesením databáze ACCESS do databáze SQL
SERVER

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

7.9.4 Počítačové sítě
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

2

2

Jan Řezníček

Jan Řezníček

Charakteristika předmětu
POČÍTAČOVÉ SÍTĚ
Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie
Forma vzdělání: denní
Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 126
Platnost: od 1. 9. 2018 počínaje 1. ročníkem
Obecné cíle:
Cílem obsahového okruhu je naučit žáka rozlišovat jednotlivé topologie sítí a rozumět principům komunikace
v síti.
Žák se naučí navrhovat a realizovat jednoduchou počítačovou síť s využitím aktivních a pasivních prvků. Žák se
naučí nakonfigurovat a připojit počítač k lokální síti i k síti Internet. Žák zvládne principy adresace a routování
v počítačových sítích. Žák se naučí využívat bezdrátové technologie. Žák je připraven zajistit bezpečnou
komunikaci. Žák umí identifikovat a odstraňovat běžné závady v síti.
Při výuce budou používány následující metody a formy práce:
- výklad
- diskuse
- praktické ukázky využití PC pomocí dataprojekce
- vlastní instalace a nastavování
- vyhledávání informací na internetu
- úkolové aktivity
Hodnocení výsledků žáků:
- ústní zkoušení
- písemné testy
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- hodnocení zadaných úkolů
- aktivita při vyučovací hodině
Průřezová témata
Informační a komunikační technologie
- práce s internetem, vyhledávání potřebných informací
- použití ve zpracování účetních a ekonomických údajů firem
- využití v osobním životě
- tyto dovednosti mají podpůrný charakter pro ostatní předměty
- poskytuje určitý standart připravenosti žáka na další život
Člověk a svět práce
- použití v každodenní činnosti v soukromém životě i v zaměstnání
- vede žáka k zodpovědnosti za vlastní život
- naučí žáka účelnému využívání PC
- naučí žáka vyhledávat a posuzovat informace o profesních příležitostech, orientovat se v nich a vytvářet si
o nich základní představu, prezentovat se při jednání s potenciálními zaměstnavateli
Mezipředmětové vztahy:
- operační systémy
- hardware
- český jazyk

Odborné kompetence
• Navrhovat, realizovat a administrovat počítačové sítě
• navrhovali a realizovali počítačové sítě s ohledem na jejich předpokládané využití
• konfigurovali síťové prvky
• administrovali počítačové sítě
• Programovat a vyvíjet uživatelská, databázová a webová řešení
• algoritmizovali úlohy a tvořili aplikace v některém vývojovém prostředí
• realizovali databázová řešení
• tvořili webové stránky
• Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci
• chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i
dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako
součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle
příslušných norem
• znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a požární prevence
• osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad
ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji
apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli schopni zajistit
odstranění závad a možných rizik
• znali systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uměli uplatňovat nároky
na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením zdraví v
souvislosti s vykonáváním práce)
• byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění
nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout
• Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb
• chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku
• dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti
zavedeným na pracovišti
• dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb,
zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana)
• Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje
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• znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské
ohodnocení
• zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném
životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady
• efektivně hospodařili s finančními prostředky
• nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem
na životní prostředí

Průřezová témata pokrývaná předmětem
Člověk a svět práce
Informační a komunikační technologie

3. ročník
Garant předmětu: Jan Řezníček, 2 týdně, P

Úvod do sítí
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• klasifikace v síti podle zvoleného kriteria (např. fyzického,
logického, geografického)
• zná základní principy komunikace v síti

- výhody sítí
- základní prvky sítí
- typy síťového softwaru

• posoudí vhodnost použití síťových prvků
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

IKT

Operační systémy

Operační systémy

2. ročník

2. ročník

Vývoj operačních systémů

Vývoj operačních systémů

Obecná struktura operačního systému

Obecná struktura operačního systému

Požadavky na operační systém
Operační systémy s grafickým
rozhranímm
3. ročník
Operační systém Linux
4. ročník
Zálohování dat

Požadavky na operační systém
3. ročník
Operační systém Linux
4. ročník
Vývoj operačních systémů
2. ročník
Operační systémy s grafickým
rozhranímm

Síťové operační systémy
Vývoj operačních systémů
literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

Postupy

Formy práce
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3. ročník

Komunikace v sítích
Dotace učebního bloku: 16
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• zná základní principy komunikace v síti

- sítě spojové a nespojové
- referenční model ISO/OSI
- fyzické, logické a geografické členění sítí - topologie sítí
- přístupové metody
- standardy síťového hardwaru - Ethernet, Token Ring, FDDI, ATM
- protokoly

• využívá referenční model ISO/OSI a TCP/IP k popisu síťové
komunikace

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

IKT

Operační systémy

Operační systémy

2. ročník

2. ročník

Operační systémy s grafickým
rozhranímm
4. ročník

4. ročník

Požadavky na operační systém
Síťové operační systémy

Síťové operační systémy

2. ročník
Operační systémy s grafickým
rozhranímm

literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Pasivní prvky
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• rozezná typy kabelových vedení a jejich parametry

- metalické kabely
- optické kabely
- strukturovaná kabeláž

• zvolí použití pasivních prvků dle daných podmínek
• zrealizuje jednoduchou strukturovanou kabeláž (např. typu TP)
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

IKT

Operační systémy

Operační systémy

2. ročník

4. ročník

Operační systémy s grafickým
rozhranímm
4. ročník

Síťové operační systémy

Síťové operační systémy
literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

Postupy

ostatní

Formy práce
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3. ročník

Aktivní prvky
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• rozlišuje aktivní prvky podle jejich základních funkcí

- hub
- switch
- router
- síťová karta

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

IKT

Operační systémy

Operační systémy

2. ročník

4. ročník

Operační systémy s grafickým
rozhranímm
4. ročník

Síťové operační systémy

Síťové operační systémy
literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Návrh a realizace jednoduché sítě
Dotace učebního bloku: 16
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• zrealizuje jednoduchou síť s využitím pasivních a aktivních prvků

- návrh, realizace jednoduché sítě
- konfigurace síťového serveru

• nakonfiguruje síťový server
• nakonfiguruje základní parametry zařízení (IP adresa, hesla aj.)
• orientuje se v IP adresaci počítačových sítí
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

IKT

Operační systémy

Operační systémy

2. ročník

2. ročník

Operační systémy s grafickým
rozhranímm
4. ročník

4. ročník

Síťové operační systémy

Práce v příkazové řádce
Síťové operační systémy
2. ročník
Operační systémy s grafickým
rozhranímm

literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

Postupy

Formy práce
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3. ročník

Adresace v síti
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• nakonfiguruje základní parametry zařízení (IP adresa, hesla aj.)

- principy
- DHCP, NAT

• orientuje se v IP adresaci počítačových sítí
• použije funkci DHCP služby
• použije funkci NAT
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

IKT

Operační systémy

Operační systémy

2. ročník

2. ročník

Operační systémy s grafickým
rozhranímm
4. ročník

Operační systémy s grafickým
rozhranímm

Síťové operační systémy
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

Metody

ostatní

Postupy

Formy práce

4. ročník
Garant předmětu: Jan Řezníček, 2 týdně, P

Bezdrátové sítě WIFI
Dotace učebního bloku: 12
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• klasifikuje zařízení bezdrátových technologií

- standard
- provedení prvků
- provozní vlastnosti
- konfigurace přístupového bodu
- konfigurace klientské stanice

• aplikuje principy zabezpečení sítí
• nakonfiguruje bezdrátová zařízení
• navrhne vhodné zabezpečení počítačové sítě
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

IKT

Operační systémy

Operační systémy

2. ročník

2. ročník

Požadavky na operační systém
Operační systémy s grafickým
rozhranímm
4. ročník

Operační systémy s grafickým
rozhranímm

Síťové operační systémy
Vývoj operačních systémů
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4. ročník
literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Připojení k síti Internet
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• zrealizuje připojení k Internetu různými způsoby

- modem
- DSL
- WIFI

• nastaví parametry pro připojení k Internetu
• nakonfiguruje e-mailového klienta podle požadavků a potřeb
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

IKT

Operační systémy

Český jazyk

2. ročník

4. ročník

Požadavky na operační systém
Operační systémy s grafickým
rozhranímm
4. ročník
Síťové operační systémy

Práce s textem a získávání informací
Operační systémy
Síťové operační systémy
2. ročník
Operační systémy s grafickým
rozhranímm

literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Připojení počítače k lokální síti
Dotace učebního bloku: 12
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• využívá síťové služby operačního systému

- konfigurace – IP adresa, maska, DHCP, DNS

• nakonfiguruje parametry počítače pro práci v síti
• nastaví účty pro komunikaci s poštovními servery
• nastaví filtrování a organizování zpráv
• využívá další funkce poštovního klienta (organizování,
plánování…)
• ovládá další běžné prostředky online a offline komunikace a
výměny dat
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4. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

IKT

Operační systémy

Operační systémy

2. ročník

2. ročník

Požadavky na operační systém
Operační systémy s grafickým
rozhranímm
3. ročník
Operační systém Linux

Požadavky na operační systém
4. ročník
Síťové operační systémy
2. ročník
Operační systémy s grafickým
rozhranímm

4. ročník
Síťové operační systémy
literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Routování mezi sítěmi
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• orientuje se v principu a významu routování mezi sítěmi

- princip
- význam

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

IKT

Operační systémy

Operační systémy

2. ročník

2. ročník

Operační systémy s grafickým
rozhranímm
4. ročník

Operační systémy s grafickým
rozhranímm

Síťové operační systémy
literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Bezpečnost v počítačových sítích
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• aplikuje principy zabezpečení sítí

- základní způsoby napadení sítí a principy obrany
- návrh vhodného zabezpečení sítě

• zná základní způsoby napadení sítí a orientuje se v principech
jejich obrany
• navrhne vhodné zabezpečení počítačové sítě
• ochrání síť vhodnými prostředky
• chápe specifika práce v síti (včetně rizik), využívá jejích možností
a pracuje s jejími prostředky

VOŠ, OA a SZŠ Domažlice
SMILE verze 3.2.0

279

Informační technologie - platné od 1.9.2018

Učební osnovy

Verze: 2., Datum: 1. 6. 2018, Platnost: 1.9.2018
RVP 18-20-M/01 Informační technologie

7.9.4 Počítačové sítě

4. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

IKT

Operační systémy

Operační systémy

2. ročník

2. ročník

Požadavky na operační systém
BIOS a jeho nastavení

Antivirová ochrana
3. ročník

Antivirová ochrana
Operační systémy s grafickým
rozhranímm
3. ročník

Operační systém Linux
4. ročník
Zálohování dat
Vývoj operačních systémů

Operační systém Linux
4. ročník
Zálohování dat
Síťové operační systémy
literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Diagnostika počítačové sítě
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• identifikuje závadu v síti vhodným postupem

- diagnostika počítačové sítě

• konzultuje problémy s technickou podporou
• odstraní běžné závady v síti
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

IKT

Operační systémy

Operační systémy

2. ročník

2. ročník

Požadavky na operační systém
Operační systémy s grafickým
rozhranímm
3. ročník
Operační systém Linux

Práce v příkazové řádce
3. ročník
Operační systém Linux
2. ročník
Operační systémy s grafickým
rozhranímm

4. ročník
Síťové operační systémy
literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

Postupy

Formy práce
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7.9.5 Programování
1. ročník

Čestmír Popelka

2. ročník

Čestmír Popelka

3. ročník

4. ročník

2

2

Čestmír Popelka

Čestmír Popelka

Charakteristika předmětu
Programování a algoritmizace
Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie
Forma vzdělání: denní
Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 126
Platnost: od 1. 9. 2018 počínaje 1. ročníkem
OBECNÉ CÍLE:
Cílem vzdělávání je především naučit žáky využívat prostředky výpočetní techniky v režimu programového
vybavení. Ve třetím ročníku se jedná o konsolové, ve čtvrtém ročníku grafické aplikace.

CHARAKTERISTIKA UČIVA:
Vyučování směřuje k tomu, aby žáci uměli:
− využívat prostředků informačních technologií v praktickém životě ve všech situacích,
− logicky uvažovat, analyzovat a řešit jednoduché problémy.

Při výuce budou využívány následující metody a formy práce:
- výklad učitele a řízený dialog,
- projektové vyučování,
- multimediální metody,
- exkurze.
Hodnocení výsledků žáků
V předmětu programování se hodnotí obsahová správnost v ústním i písemném projevu. Hodnocení žáků se bude
provádět na základě kombinace ústního zkoušení a různých forem písemného testování. Nejčastěji používanými
formami zkoušení znalostí, ze kterých vyjdou podklady pro klasifikaci, budou:
- individuální i frontální ústní zkoušení,
- písemné testy nestandardizované i standardizované,.
Kritéria hodnocení jsou dána klíčovými kompetencemi a vnitřním řádem školy, tzn. hodnocení v předmětu fyzika
se bude řídit pravidly hodnocení a klasifikací žáků ve střední odborné škole, schválenými školskou radou dne 12.
1. 2006.

Odborné kompetence
• Programovat a vyvíjet uživatelská, databázová a webová řešení
• algoritmizovali úlohy a tvořili aplikace v některém vývojovém prostředí
• realizovali databázová řešení
• tvořili webové stránky
• Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci
• chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i
dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako
součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle
příslušných norem
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• znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a požární prevence
• osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad
ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji
apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli schopni zajistit
odstranění závad a možných rizik
• znali systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uměli uplatňovat nároky
na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením zdraví v
souvislosti s vykonáváním práce)
• byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění
nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout
• Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb
• chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku
• dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti
zavedeným na pracovišti
• dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb,
zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana)
• Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje
• znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské
ohodnocení
• zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném
životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady
• efektivně hospodařili s finančními prostředky
• nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem
na životní prostředí

Průřezová témata pokrývaná předmětem
Člověk a svět práce
Informační a komunikační technologie

3. ročník
Garant předmětu: Čestmír Popelka, 2 týdně, P

Úvod do programování
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• zanalyzuje úlohu a algoritmizuje ji
• ovládá principy algoritmizace úloh a sestavuje algoritmy řešení
konkrétních úloh (dekompozice úlohy na jednotlivé elementárnější
činnosti za použití přiměřené míry abstrakce)

Průřezová témata

Úvod do programování
- nižší a vyšší programovací jazyky,
- kompilované a interpretované jazyky,
- metody programování:
a) strukturované programování
b) objektové programování
c) vizuální programování

přesahy do učebních bloků:
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3. ročník
literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Strukturované programování - popis jazyka
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• zanalyzuje úlohu a algoritmizuje ji

Strukturované programování – popis jazyka
- struktura programu:
a) hlavička programu,
b) tělo programu,
c) klíčová slova,
d) identifikátory,
e) datové typy,
f) vývojové prostředí prog. jazyka

• použije základní datové typy
• použije řídící struktury programu

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

Příkazy jazyka
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• zná vlastnosti algoritmu

Příkazy jazyka
- vstup a výstup dat,
- větvení prog.,
- cykly a jejich typy:
a) For To
b) While

• zanalyzuje úlohu a algoritmizuje ji
• zapíše algoritmus vhodným způsobem
• použije základní datové typy
• použije řídící struktury programu
• vytvoří jednoduché strukturované programy
• ovládá principy algoritmizace úloh a sestavuje algoritmy řešení
konkrétních úloh (dekompozice úlohy na jednotlivé elementárnější
činnosti za použití přiměřené míry abstrakce)
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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3. ročník
literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Třídící programy
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• zná vlastnosti algoritmu

Třídící programy
- metody třídění:
a) Select Sort,
b) Bubble Sort,
c) Shake Sort
- práce s externím souborem,
- deklarace souborů.

• zanalyzuje úlohu a algoritmizuje ji
• zapíše algoritmus vhodným způsobem
• použije základní datové typy
• použije řídící struktury programu
• vytvoří jednoduché strukturované programy
• ovládá principy algoritmizace úloh a sestavuje algoritmy řešení
konkrétních úloh (dekompozice úlohy na jednotlivé elementárnější
činnosti za použití přiměřené míry abstrakce)
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

Sekvenční metody
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání
Žák:
• zná vlastnosti algoritmu
• zanalyzuje úlohu a algoritmizuje ji

Učivo
Sekvenční metody
- jednoduchá sekvence,
- výměna obsahu dvou buněk,
- sekvenční zpracování jednoduchých úloh.

• zapíše algoritmus vhodným způsobem
• použije základní datové typy
• použije řídící struktury programu
• vytvoří jednoduché strukturované programy
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:
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3. ročník
literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Kombinované algoritmy
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• zná vlastnosti algoritmu

Kombinované algoritmy
- zpracování matematických úloh:
a) lineární rovnice,
b) soustavy lin. rovnic,
c) kvadratické rovnice,

• zanalyzuje úlohu a algoritmizuje ji
• zapíše algoritmus vhodným způsobem
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

Metody
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• zná vlastnosti algoritmu

Metody
- popis metody (druhy metod),
- deklarace metody,
- použití metody.

• zanalyzuje úlohu a algoritmizuje ji
• zapíše algoritmus vhodným způsobem
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce
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3. ročník

Pole
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• použije základní datové typy

Pole
- definice pole,
- druhy polí,
- zpracování pole

• použije řídící struktury programu
• vytvoří jednoduché strukturované programy
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

4. ročník
Garant předmětu: Čestmír Popelka, 2 týdně, P

Definice událostí v grafickém prog.
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• rozumí pojmům třída, objekt a zná jejich základní vlastnosti

Události
• definice událostí
• principy událostí
• programové vyvolání událostí

• použije jednoduché objekty

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Aplikace na PC
4. ročník
tabulky MS Access
Dotazy MS Access

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika
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4. ročník
Metody

Postupy

Formy práce

Komponenty
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• rozumí pojmům třída, objekt a zná jejich základní vlastnosti

Komponenty
•
•
•
•

• použije jednoduché objekty

Průřezová témata

principy tvorby a reakce komponent
typy komponent
kontejnerové komponenty
umístění komponent

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

Grafika
Dotace učebního bloku: 20
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• rozumí pojmům třída, objekt a zná jejich základní vlastnosti

Grafika

• použije jednoduché objekty

Průřezová témata

•
•
•
•

souřadnicový systém
barvy
typy grafických systémů
práce s textem a fontem

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Matematika
3. ročník
aritmetická posloupnost
geometrická posloupnost
posloupnosti a jejich užití
literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

Postupy

ostatní

Formy práce
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4. ročník

Aplety
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• rozumí pojmům třída, objekt a zná jejich základní vlastnosti

Aplety
•
•
•
•
•

• použije jednoduché objekty

Průřezová témata

definice a tvorba apletu
aplety a WWW
aplety a HTML
zvuky
umístění apletu na WWW

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Matematika
3. ročník
aritmetická posloupnost
geometrická posloupnost
posloupnosti a jejich užití
literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Programování úloh
Dotace učebního bloku: 12
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• rozumí pojmům třída, objekt a zná jejich základní vlastnosti

Programování úloh

• použije jednoduché objekty

Průřezová témata

• umístění grafických událostí na webu
• tvorba obsahu webu
• zadání samostatné práce
přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce
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7.9.6 Webové technologie
1. ročník

2. ročník

2

2

Miroslav Málek

Miroslav Málek

3. ročník

4. ročník

Charakteristika předmětu
WEBOVÉ TECHNOLOGIE
Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie
Forma vzdělání: denní
Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 132
Platnost: od 1. 9. 2018 počínaje 1. ročníkem
Obecné cíle:
Cílem předmětu je seznámit žáka se způsoby tvorby webových stránek. V prvním ročníku se žák naučí vytvářet
statické webové stránky. Naučí se vytvářet obsah webových stránek pomocí značkovacího jazyka HTML, tento
obsah následně zformátuje pomocí stylovacího jazyka CSS. Druhý ročník je zaměřen na tvorbu dynamických
webových stránek. Žák se zde nejprve naučí algoritmizovat jednoduché úlohy pomocí vývojových diagramů,
následně se seznámí se základy skriptovacího jazyka PHP a s databázemi MySQL.
Při výuce budou používány následující metody a formy práce:
- výklad
- diskuse
- praktické ukázky
- využití PC pomocí dataprojekce
- úkolové aktivity
- vyhledávání informací na internetu
Hodnocení výsledků žáků:
- praktické testy na PC
- písemné testy
- hodnocení zadaných úkolů
- aktivita při vyučovací hodině
Průřezová témata
Informační a komunikační technologie
- práce s internetem, vyhledávání potřebných informací
- použití ve zpracování účetních a ekonomických údajů firem
- využití v osobním životě
- tyto dovednosti mají podpůrný charakter pro ostatní předměty
- poskytuje určitý standart připravenosti žáka na další život
Člověk a svět práce
- použití v každodenní činnosti v soukromém životě i v zaměstnání
- vede žáka k zodpovědnosti za vlastní život
- naučí žáka účelnému využívání PC
- naučí žáka vyhledávat a posuzovat informace o profesních příležitostech, orientovat se v nich a vytvářet si
o nich základní představu, prezentovat se při jednání s potenciálními zaměstnavateli
Mezipředmětové vztahy:
- počítačové sítě
- programování
- grafika na PC

Průřezová témata pokrývaná předmětem
Informační a komunikační technologie
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7.9.6 Webové technologie

1. ročník

1. ročník
Garant předmětu: Miroslav Málek, 2 týdně, P

Tvorba statických WWW stránek
Dotace učebního bloku: 2
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• aplikuje zásady tvorby WWW stránek

• způsoby tvorby webu
• webové prohlížeče a editory
• zdrojový kód

• orientuje se ve struktuře HTML stránky
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

Zdrojový kód HTML a jeho struktura
Dotace učebního bloku: 2
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• aplikuje zásady tvorby WWW stránek

• struktura a syntaxe HTML dokumentu
• základní značky v HTML, komentáře

• orientuje se ve struktuře HTML stránky
• vytvoří webové stránky včetně optimalizace a validace
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce
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7.9.6 Webové technologie

1. ročník

Kaskádové styly jejich syntaxe
Dotace učebního bloku: 2
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• aplikuje zásady tvorby WWW stránek

• význam, struktura a syntaxe dokumentu CSS
• propojení CSS a HTML
• selektory, třídy, identifikátory

• vytvoří webové stránky včetně optimalizace a validace
• orientuje se ve struktuře CSS dokumentu
• chápe význam použití stylovacího jazyka CSS
• aplikuje CSS do webové stránky
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

Text a jeho formátování, pozadí stránky
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• aplikuje zásady tvorby WWW stránek

• pozadí stránky v CSS
• nadpisy, odstavce
• formátování textu v CSS

• vytvoří webové stránky včetně optimalizace a validace
• vytvoří pozadí webové stránky
• vytvoří nadpisy a odstavce v HTML dokumentu
• naformátuje text v CSS
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce
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7.9.6 Webové technologie

1. ročník

Rozměry, okraje, rámečky
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• aplikuje zásady tvorby WWW stránek

• blokový model CSS
• rozměry elementů
• ohraničení, vnější a vnitřní okraje

• vytvoří webové stránky včetně optimalizace a validace
• vysvětlí blokový model CSS
• definuje rozměry, okraje a rámečky jednotlivých elementů
• nastaví rozměry, okraje a rámečky jednotlivých elementů
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

Obrázky
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• aplikuje zásady tvorby WWW stránek

•
•
•
•

• vytvoří webové stránky včetně optimalizace a validace
• vloží obrázek do HTML dokumentu

vložení obrázku do HTML dokumentu
absolutní a relativní adresy
nastavení obrázků v HTML
formátování obrázků v CSS

• vysvětlí možnosti zápisu cesty k souboru
• nastaví vložený obrázek v HTML
• naformátuje obrázek v CSS
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

VOŠ, OA a SZŠ Domažlice
292

SMILE verze 3.2.0

Informační technologie - platné od 1.9.2018

Učební osnovy

Verze: 2., Datum: 1. 6. 2018, Platnost: 1.9.2018
RVP 18-20-M/01 Informační technologie

7.9.6 Webové technologie

1. ročník

Odkazy
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• aplikuje zásady tvorby WWW stránek

• hypertextový odkaz, jmenný odkaz
• obrázek jako odkaz
• formátování odkazů v CSS

• vytvoří webové stránky včetně optimalizace a validace
• vytvoří odkaz v HTML
• nastaví obrázek jako odkaz
• naformátuje odkaz v CSS
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

Seznamy
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• aplikuje zásady tvorby WWW stránek

• neuspořádaný seznam
• uspořádaný seznam
• formátování seznamů v CSS

• vytvoří webové stránky včetně optimalizace a validace
• vytvoří uspořádaný a neuspořádaný seznam
• naformátuje uspořádaný a neuspořádaný seznam
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce
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7.9.6 Webové technologie

1. ročník

Tabulky
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• aplikuje zásady tvorby WWW stránek

• struktura tabulky a její tvorba v HTML
• slučování buněk v tabulce
• formátování tabulky v CSS

• vytvoří webové stránky včetně optimalizace a validace
• definuje strukturu tabulky
• vytvoří tabulku v HTML
• nastaví tabulku v HTML
• naformátuje tabulku v CSS
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

Další možnosti CSS
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• aplikuje zásady tvorby WWW stránek

• přechodové pozadí
• možnosti zápisu CSS

• vytvoří webové stránky včetně optimalizace a validace
• nastaví přechodové pozadí stránky
• aplikuje různé možnosti zápisu CSS v závislosti na konkrétním
případu
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

VOŠ, OA a SZŠ Domažlice
294

SMILE verze 3.2.0

Informační technologie - platné od 1.9.2018

Učební osnovy

Verze: 2., Datum: 1. 6. 2018, Platnost: 1.9.2018
RVP 18-20-M/01 Informační technologie

7.9.6 Webové technologie

1. ročník

Tvorba layoutu webové stránky
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• aplikuje zásady tvorby WWW stránek

• obsahové bloky, jejich nastavení a rozvržení na webu
• absolutní a relativní umístění
• plovoucí umístění

• vytvoří webové stránky včetně optimalizace a validace
• chápe strukturu layoutu webové stránky
• vytvoří obsahové bloky
• nastaví obsahové bloky v závislosti na konkrétním případu
• navrhne layout webové stránky
• aplikuje konkrétní nastavení v závislosti na požadovaném layoutu
• použije jednotlivé druhy umístění v závislosti na konkrétním
případu
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

Tvorba tlačítek a navigace
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• aplikuje zásady tvorby WWW stránek

•
•
•
•

• vytvoří webové stránky včetně optimalizace a validace
• chápe povahu jednotlivých elementů

povaha elementů a její změna
tvorba tlačítek v CSS
svislá navigace
vodorovná navigace

• dokáže vhodně změnit povahu elementů
• navrhne a vytvoří tlačítka vhodné pro umístění na web
• vytvoří svislou a vodorovnou navigaci
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce
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7.9.6 Webové technologie

1. ročník

Publikování webu na internetu
Dotace učebního bloku: 4
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• aplikuje zásady tvorby WWW stránek

• možnosti získání hostingu a doménového jména
• kontrola validity zdrojového kódu
• přenos souborů na server

• vytvoří webové stránky včetně optimalizace a validace
• popíše možnosti získání hostingu a doménového jména
• zkontroluje validitu webové stránky
• umístí webovou stránku na internet
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

2. ročník
Garant předmětu: Miroslav Málek, 2 týdně, P

Základy algoritmizace
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• zná vlastnosti algoritmu

• pojem algoritmus, možnosti zápisu algoritmu
• vývojový diagram a jeho prvky
• větvení programu, cykly

• zanalyzuje úlohu a zalgoritmizuje ji
• zapíše algoritmus vhodným způsobem
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Aplikace na PC
3. ročník
VBA – tvorba maker

literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika
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7.9.6 Webové technologie

2. ročník
Metody

Postupy

Formy práce

Skriptování na straně serveru – PHP
Dotace učebního bloku: 50
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• použije formuláře a skritpovací jazyk
• chápe význam skriptovacího jazyka PHP
• popíše druhy skriptovacích jazyků
• nainstaluje webový server
• zná syntaxi jazyka PHP
• použije vhodné datové typy v konkrétních případech
• použije podmíněný přikaz v jazyce PHP
• použije vhodný druh cyklu v jazyce PHP v závislosti na konkrétním
příkladu
• použije vestavěné funkce jazyka PHP

• úvod do PHP, význam skriptovacího jazyka, instalace webového
serveru
• Syntaxe PHP
• proměnné a datové typy
• operátory
• řízení běhu programu
• podmínky
• cykly
• funkce
• vestavěné funkce
• uživatelské funkce
• zpracování formulářů pomocí PHP
• práce se soubory v PHP

• vytvoří uživatelskou funkci v jazyce PHP
• zpracuje formulář v jazyce PHP
• pracuje se soubory v jazyce PHP
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

Databáze MySQL
Dotace učebního bloku: 8
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• zná výhody použití jazyka SQL

• úvod do databází
• tvorba databáze MySQL
• základní příkazy jazyka SQL (INSERT, SELECT, UPDATE,
DELETE)

• použije základní příkazy jazyka SQL
• chápe význam použití databází MySQL
• popíše strukturu databáze MySQL
• vytvoří databázi MySQL
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky
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7.9.7 WebDesign

2. ročník
Metody

Postupy

Formy práce

7.9.7 WebDesign
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

0+2

0+2

Miroslav Málek

Miroslav Málek

Charakteristika předmětu
WEBDESIGN
Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie
Forma vzdělání: denní
Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 126
Platnost: od 1. 9. 2018 počínaje 1. ročníkem
Obecné cíle:
Cílem předmětu je seznámit žáka s moderními způsoby tvorby webových stránek. Ve třetím ročníku se žák naučí
doplnit webové stránky o skripty probíhající na straně klienta a seznámí se s tvorbou webových stránek
v redakčním systému. Ve čtvrtém ročníku se naučí ovládat složitější postupy práce v redakčním systému včetně
modifikace šablony.
Při výuce budou používány následující metody a formy práce:
- výklad
- diskuse
- praktické ukázky
- využití PC pomocí dataprojekce
- úkolové aktivity
- vyhledávání informací na internetu
Hodnocení výsledků žáků:
- praktické testy na PC
- písemné testy
- hodnocení zadaných úkolů
- aktivita při vyučovací hodině
Průřezová témata
Informační a komunikační technologie
- práce s internetem, vyhledávání potřebných informací
- použití ve zpracování účetních a ekonomických údajů firem
- využití v osobním životě
- tyto dovednosti mají podpůrný charakter pro ostatní předměty
- poskytuje určitý standart připravenosti žáka na další život
Člověk a svět práce
- použití v každodenní činnosti v soukromém životě i v zaměstnání
- vede žáka k zodpovědnosti za vlastní život
- naučí žáka účelnému využívání PC
- naučí žáka vyhledávat a posuzovat informace o profesních příležitostech, orientovat se v nich a vytvářet si
o nich základní představu, prezentovat se při jednání s potenciálními zaměstnavateli
Mezipředmětové vztahy:
- počítačové sítě
- programování
- grafika na PC
- webové technologie
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7.9.7 WebDesign

Průřezová témata pokrývaná předmětem
Člověk a svět práce
Informační a komunikační technologie

3. ročník
Garant předmětu: Miroslav Málek, 0+2 týdně, V

Skriptování na straně serveru - PHP
Dotace učebního bloku: 24
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• Vytvoří kontaktní formulář

- Příkaz include
- Kontaktní formulář
- Práce s datem a časem
- Cookies
- Práce se soubory

• Použije příkaz include
• Pracuje s datem a časem
• Vhodně využije soubory cookies
• dokáže ukládat data do souborů prostřednictvím skriptu
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

Databáze MySQL
Dotace učebního bloku: 26
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• zná výhody použití jazyka SQL
• použije základní příkazy jazyka SQL
• chápe význam použití databází MySQL
• zvolí vhodný nástroj pro práci s databází MySQL
• popíše strukturu databáze MySQL
• vytvoří databázi MySQL
• ovládá databázi MySQL pomocí jazyka PHP
Průřezová témata

• nástroje pro práci s MySQL
• phpMyAdmin
• struktura databáze MySQL
• tvorba databáze MySQL
• práce s databází MySQL
• phpMyAdmin
• příkazy jazyka SQL
• komunikace PHP a MySQL
• připojení a odpojení MySQL
• dotazy do MySQL

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
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7.9.7 WebDesign

3. ročník
literatura

materiály, pomůcky

didaktická technika

Metody

ostatní

Postupy

Formy práce

Tvorba webu v redakčním systému
Dotace učebního bloku: 16
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• chápe význam použití redakčních systémů

•
•
•
•
•
•
•

• vysvětlí princip fungování redakčních systémů
• popíše výhody redakčních systémů
• nainstaluje vybraný redakční systém
• nastaví vybraný redakční systém

úvod do redakčních systémů
instalace redakčního systému
administrační prostředí systému
nastavení redakčního systému
instalace vybrané šablony
tvorba a editace článků
struktura stránky

• nainstaluje šablonu do redakčního systému
• vytvoří a edituje článek v redakčním systému
• upraví strukturu stránky dle konkrétních požadavků
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
WebDesign
4. ročník
Tvorba webu v redakčním systému

literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

Postupy

Formy práce

4. ročník
Garant předmětu: Miroslav Málek, 0+2 týdně, V
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7.9.7 WebDesign

4. ročník

Vzhled webu vytvořeného v redakčním systému
Dotace učebního bloku: 2
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• vysvětlí význam šablon v redakčním systému

• šablony a jejich instalace
• možnosti získání šablon

• nainstaluje šablonu do redakčního systému
• popíše možnosti získání šablon
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

Tvorba a úprava šablon do redakčního systému
Dotace učebního bloku: 22
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• upraví vybranou šablonu v CSS

• úprava vybrané šablony v CSS
• vizuální tvorba šablony – Artisteer

• aplikuje zásady CSS na konkrétní šabloně
• vytvoří a použije šablonu v nástroji pro vizuální tvorbu šablon
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce
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7.9.7 WebDesign

4. ročník

Tvorba webu v redakčním systému
Dotace učebního bloku: 28
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• spravuje uživatele v redakčním systému

•
•
•
•
•

• nastavuje oprávnění pro jednotlivé uživatele
• nastaví možnost editace webu z uživatelského rozhraní
• zálohuje a obnoví web vytvořený v redakčním systému

správa uživatelů v systému Joomla!
nastavení možnosti editace webu z uživatelského rozhraní
záloha a obnovení webu
práce s moduly
vybrané doplňkové moduly

• vysvětlí význam modulů v redakčním systému
• nainstaluje modul do redakčního systému
• vybere a zprovozní vhodný modul dle konkrétního požadavku
• dokáže pracovat s vybranými moduly v redakčním systému
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

WebDesign
3. ročník
Tvorba webu v redakčním systému
literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Nástroje pro tvorbu e-shopu v redakčním systému
Dotace učebního bloku: 6
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• nainstaluje modul pro tvorbu e-shopu ve vybraném redakčním
systému
• nastaví modul pro tvorbu e-shopu dle konkrétních požadavků
Průřezová témata

• komponenta pro tvorbu e-shopu

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce
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7.9.8 Grafika a multimédia

4. ročník

Licence redakčního systému
Dotace učebního bloku: 2
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• definuje a vysvětlí licence redakčního systému a jeho částí

Průřezová témata

•
•
•
•

licence redakčního systému Joomla!
licence grafiky v redakčním systému Joomla!
licence šablon
licence rozšíření

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

7.9.8 Grafika a multimédia
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

0+2

0+2

Zdeněk Kubalík

Václav Zahradník

Charakteristika předmětu
GRAFIKA A MULTIMÉDIA
Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie
Forma vzdělání: denní
Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 126
Platnost: od 1. 9. 2018 počínaje 1. ročníkem
Obecné cíle:
Cílem obsahového okruhu je seznámit žáka s problematikou grafiky a multimédií.
Důraz je kladen na získání prakticky využitelných znalostí a dovedností.
Žák také bude připraven navrhovat a realizovat návrhy za použití grafiky a multimédií.
Při výuce budou používány následující metody a formy práce:
- výklad
- popis
- využití PC a projektoru
- praktické procvičování
Hodnocení výsledků žáků:
- ústní zkoušení
- písemné zkoušení
- praktické zkoušení na PC
- aktivita při vyučovací hodině
Průřezová témata
Informační a komunikační technologie
- práce s internetem, vyhledávání potřebných informací
- použití ve zpracování účetních a ekonomických údajů firem
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7.9.8 Grafika a multimédia

- využití v osobním životě
- tyto dovednosti mají podpůrný charakter pro ostatní předměty
- poskytuje určitý standart připravenosti žáka na další život
Člověk a svět práce
- použití v každodenní činnosti v soukromém životě i v zaměstnání
- vede žáka k zodpovědnosti za vlastní život
- naučí žáka účelnému využívání PC
- naučí žáka vyhledávat a posuzovat informace o profesních příležitostech, orientovat se v nich a vytvářet si
o nich základní představu, prezentovat se při jednání s potenciálními zaměstnavateli
Mezipředmětové vztahy:
- počítačové sítě
- úvod do výpočetní techniky
- aplikace na PC
- technická angličtina
- hardware

Klíčové kompetence
• Kompetence k učení
• mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
• ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky
• uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně
vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný
• s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.),
pořizovat si poznámky
• využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí
• sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků
svého učení ze strany jiných lidí
• znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání
• Kompetence k řešení problémů
• porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení
problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a
ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky
• uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) a
myšlenkové operace
• volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro
splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve
• spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
• Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s
informacemi
• pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních
technologií
• pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením
• učit se používat nové aplikace
• komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline
komunikace
• získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet
• pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných,
elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a
komunikačních technologií
• uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a
kriticky přistupovat k získaných informacím, být mediálně gramotní
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7.9.8 Grafika a multimédia

Odborné kompetence
• Pracovat s aplikačním programovým vybavením
• používali běžné aplikační programové vybavení, zejména tzv. kancelářské aplikace
• podporovali uživatele při práci s aplikačním programovým vybavením

Průřezová témata pokrývaná předmětem
Informační a komunikační technologie

3. ročník
Garant předmětu: Zdeněk Kubalík, 0+2 týdně, V

Pokročilá rastrová a vektorová grafika
Dotace učebního bloku: 40
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• zvolí vhodé grafické formáty s ohledem na použití a další
zpracování
• upraví rastrovou a vektorovou grafiku

- nastavení a ovládání prostředí
- správa snímků a organizace dat
- nástroje pro základní úpravu fotografií
- nástroje pro pokročilé úpravy fotografií
- práce s výběry
- práce s vrstvami
- práce s textem
- masky a maskování
- techniky vektorového kreslení
- práce v 3D prostoru
- montáže grafických materiálů

• vytvoří grafické návrhy pro tvorbu propagačních materiálů

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

IKT

Grafika a multimédia

přesahy z učebních bloků:

3. ročník
Zpracování audia
literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Zpracování audia
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání
Žák:
• upraví a uloží audio formáty

Učivo

- analogový a digitální zvuk
- získávání zvuku, sampling, ripování
- nástroje pro úpravu zvuku
- export do datových formátů
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7.9.8 Grafika a multimédia

3. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

IKT

přesahy z učebních bloků:
Grafika a multimédia
3. ročník
Pokročilá rastrová a vektorová grafika

literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Zpracování videa
Dotace učebního bloku: 16
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• uloží audio a video záznamy

- analogový a digitální obraz
- popis a nastavení programu
- pracovní prostředí – přehrávač, album
- práce s videokamerou
- editace projektu
- střih videa
- přechody a titulky
- statické obrázky
- zvuk
- vytvoření videoklipu
- export do datových formátů

• upraví audio a video formáty

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

IKT

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce
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7.9.8 Grafika a multimédia

4. ročník

4. ročník
Garant předmětu: Václav Zahradník, 0+2 týdně, V

Pokročilé zpracování videa
Dotace učebního bloku: 20
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• orientuje se ve formátech a vhodnosti použití audio a video
souborů
• uloží video a audio záznamy do datových souborů

- efekty videa, zvuku, titulky
- efekty v překryvné stopě
- export videa, uložení na optická média
- vytvoření videoklipu

• upraví audio a video soubory
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

Simulační a animační programy, 3D grafika
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• zná a ovládá software pro tvorbu 3D efektů

- programy pro tvorbu 3D efektů
- 3D studio Max, Cinema, Maya, Softimage XSI
- využítí - tvorba reklamních spotů
- trikové scény v kinematografii
- využití architektonické vizualizace a simulace

• umí využít sofware pro tvorbu animací

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

didaktická technika

ostatní

literatura

materiály, pomůcky

Metody

Postupy

Formy práce

VOŠ, OA a SZŠ Domažlice
SMILE verze 3.2.0

307

Informační technologie - platné od 1.9.2018

Učební osnovy

Verze: 2., Datum: 1. 6. 2018, Platnost: 1.9.2018
RVP 18-20-M/01 Informační technologie

7.9.8 Grafika a multimédia

4. ročník

Znázorňování objektů
Dotace učebního bloku: 3
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• orientuje se v problematice technického kreslení

Průřezová témata

- pohledy
- řezy, průřezy
- pravoúhlé promítání

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Grafika a multimédia
4. ročník
Technické kreslení v programu
AutoCad

literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Základy technického kreslení
Dotace učebního bloku: 5
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• zná normy ISO v technickém kreslení

- způsoby promítání
- základní způsoby kótování a šrafování
- řezy, průřezy a jejich značení
- normy ISO v technickém kreslení
- normovaný výkres a jeho struktura

• zná strukturu výkresu v technickém kreslení

Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:
Grafika a multimédia
4. ročník
Technické kreslení v programu
AutoCad

literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Technické kreslení v programu AutoCad
Dotace učebního bloku: 12
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• navrhuje, vytváří a pracuje s objekty technického kreslení

- navrhování na počítači
- kreslení základních entit
- úchytné body
- editační příkazy
- změny vlastností objektů
- práce s textem
- kótování,šrafování, vykreslování objektů
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4. ročník
Průřezová témata

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Grafika a multimédia

Grafika a multimédia

4. ročník

4. ročník

Základy technického kreslení

Nadstavby programu Autocad

Znázorňování objektů
Nadstavby programu Autocad
literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

ostatní

Postupy

Formy práce

Nadstavby programu Autocad
Dotace učebního bloku: 10
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
• umí používat prvky a nástroje pro nadstavbu technického kreslení

Průřezová témata

- křivky, plochy, trasformace, modelování
- promítání
- osvětlení, textury
- základní tělesa, vrhání stínů
- rendering

přesahy do učebních bloků:

přesahy z učebních bloků:

Grafika a multimédia

Grafika a multimédia

4. ročník

4. ročník

Technické kreslení v programu
AutoCad

Technické kreslení v programu
AutoCad

literatura

materiály, pomůcky

Metody

didaktická technika

Postupy

ostatní

Formy práce
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8 Spolupráce se sociálními partnery
SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY
Spolupráce se sociálními partnery je nedílnou součástí chodu školy. Mezi hlavní sociální partnery patří
především firmy a instituce, ve kterých pracují absolventi školy nebo ve kterých žáci vykonávají odbornou praxi,
zástupce Hospodářské komory, Úřad práce v Domažlicích, Městský úřad v Domažlicích, Komerční banka a další
instituce. Ti všichni pomáhají vytvořit podmínky pro co nejlepší naplnění hlavních vzdělávacích cílů zejména
tím, že zprostředkovávají nejnovější praktické informace a zkušenosti jak pro učitele, tak přímo pro žáky,
zúčastňují se významných akcí školy nebo umožňují tematické exkurze pro jednotlivé předměty.
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9 Projekty
Název školy

VOŠ, OA a SZŠ Domažlice

Adresa

Erbenova 184, 344 01 Domažlice

Název ŠVP

Informační technologie - platné od 1.9.2018

Platnost

1.9.2018

Kód a název oboru

RVP 18-20-M/01 Informační technologie

Dosažené vzdělání

Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka studia v letech:

4

Určen pro:

9.1 Nový projekt

1. ročník

Název projektu: Partnerství mezi VOŠ, OA a SZŠ Domažlice a Staatliche Realschule, Furth im Wald
Manager projektu: Mgr. Věra Prantlová
Koordinátoři: Mgr. Kristina Bendová - vyučující NJ
Ing. Jan Řezníček - vyučující ICT
Stručný obsah projektu:
Projekt bude založen na výměnných setkáních (jedno na území Čech a druhé na území SRN), při kterém si
budou moci jednotlivci vyměňovat e-mailové adresy a nastane možnost další komunikace i mimo školu. Vhodné
by bylo spolupracovat pomocí Skype a sociálních sítí.

Cíle projektu:
- motivace studentů netradičním a zajímavým projektem
- využití informačních a komunikačních technologií
- zlepšení znalostí cizího jazyka
- rozvoj spolupráce v rámci své školy, mezi školami a mezi předměty
- poznat vzdělávací systémy jiné evropské země
- rozšířit si znalosti o jiných kulturách a zvycích
- představit nový způsob výuky na naší škole rodičům, institucím školské správy, městu Domažlice, pracovnímu
úřadu, odboru školství krajského úřadu

Materiálně-technické zabezpečení projektu:
- přístupnost počítačové učebny
- vyučující německého a českého jazyka
- zapojeni mohou být i učitelé historie, geografie a výpočetní techniky
- připojení školy na internet

Kritéria pro výběr zúčastněných žáků a studentů:
- zájem jednotlivců
- jazykové schopnosti
- věkové složení skupiny
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Dosažené vzdělání

Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka studia v letech:

4

EVALUACE ŠKOLY Na základě úkolu plynoucího ze zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 13/2005 ve znění
pozdějších předpisů je škola povinna provádět každé 3 roky autoevaluaci školy. Vlastní hodnocení školy je
východiskem pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy a také jedním z podkladů pro hodnocení Českou
školní inspekcí.
Hodnocení je zaměřeno jednak na cíle, které si škola stanovila v koncepčním záměru rozvoje a ve školním
vzdělávacím programu, a jednak na oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků, a oblasti, ve kterých je
třeba úroveň vzdělávání zlepšit. Na základě výsledků této SWOT analýzy budou přijata opatření pro další
zlepšování činnosti školy. Škola se zaměří na využití silných stránek a příležitostí a na minimalizaci slabých
stránek.
Hlavními oblastmi vlastního hodnocení jsou: podmínky ke vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům,
spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání, výsledky
vzdělávání žáků, řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků,
úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům.
Pro monitoring a autoevaluaci je využívána řada nástrojů kontrolního systému (způsoby a kritéria hodnocení
žáků, pedagogická dokumentace, systém hospitací, dotazníková šetření, evaluační dotazníky, posílení pravomocí
předsedů předmětových komisí, systém porad, dokonalá evidence zápisů z porad), četnost zpětných vazeb
(časové členění hospitací, porad, kontrol, hodnocení), stanovení významu autoevaluace školy (oblasti, cíle
a kritéria, nástroje, časové rozvržení evaluačních činností), stanovení odpovědnosti za jednotlivé úseky
(pedagogický, ekonomický, stravovací, domov mládeže provozní), vnitřní a vnější statistické ukazatele (zájem
o školu, úspěšnost přechodu žáků na vyšší stupeň školy, demografické faktory, problematika zaměstnanosti
spádové oblasti) a externí zdroje (materiály školských orgánů, úřadů práce, obcí apod.).
Návrh struktury hodnocení a vlastní hodnocení projedná ředitel školy vždy s pedagogickou radou.

VOŠ, OA a SZŠ Domažlice
312

SMILE verze 3.2.0

