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Profil absolventa
Uplatnění absolventa
Absolvent obchodní akademie se uplatní zejména v povoláních zaměřených na výkon ekonomických,
obchodně podnikatelských a administrativních činností v podnicích všech právních forem a v
ostatních organizacích včetně sportovních organizací a veřejné správy. Příkladem mohou být
následující povolání: ekonom, účetní, referent zásobování, odbytu, investic, mzdový referent,
personální pracovník, pracovník marketingu, statistik, administrativní pracovník, asistent, bankovní a
pojišťovací pracovník, manažer v oblasti sportu, referent ve státní správě a další.
Po ukončení studia a získání maturitního vysvědčení je absolvent připraven nastoupit do některé z
forem terciárního vzdělávání, zejména ke studiu na vysoké škole, nebo vyšší odborné škole. Má také
předpoklady k rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit.
Kompetence absolventa – výsledky vzdělávání
Absolvent se vyznačuje m. j. následujícími klíčovými a odbornými kompetencemi:

























efektivně vyhledává a zpracovává informace pomocí různých informačních zdrojů
samostatně řeší běžné pracovní i mimopracovní problémy, navrhuje způsoby řešení a
spolupracuje s týmem
formuluje srozumitelně a přehledně své myšlenky písemnou i ústní formou
obhajuje svůj názor
zpracovává administrativní písemnosti, dokumenty aj. texty
zaznamenává podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí
komunikuje v cizojazyčném prostředí minimálně v jednom cizím jazyce
reálně posuzuje své fyzické a duševní možnosti i možné důsledky svého jednání
stanovuje si cíle a priority
přijímá radu i kritiku
jedná samostatně a odpovědně
dodržuje zákony a respektuje práva a osobnost druhých lidí
uplatňuje hodnoty demokracie a zajímá se o politické a společenské dění
jedná v duchu udržitelného rozvoje a prosazuje zásady ochrany životního prostředí
disponuje reálnou představou o svém uplatnění na trhu práce, o pracovních aj. podmínkách v
oboru
získává informace o pracovních příležitostech a zná práva a povinnosti zaměstnanců a
zaměstnavatelů
vyhledává a posuzuje podnikatelské příležitosti na základě zvládnutí podstaty a principů
podnikání
nachází vztahy mezi jevy a předměty
čte a vytváří různé formy grafických znázornění
aplikuje matematické postupy při řešení praktických úkolů
pracuje s osobním počítačem i dalšími prostředky ICT
komunikuje elektronickou poštou
pracuje s Internetem
aplikuje poznatky z oblasti práva a podnikatelských činností

















vyhledává příslušné právní předpisy a orientuje se v nich
provádí typické podnikatelské činnosti
provádí výpočty spojené s nákupem, skladováním, odbytem, odpisy, kapacitou, efektivností
investic, mzdové výpočty
zpracovává podklady a písemnosti spojené s pracovním poměrem, evidencí zásob,
dlouhodobého majetku, prodejem a hlavní činností
provádí průzkum trhu, používá marketingové nástroje, prezentuje podnik a jeho produkty
jedná s klienty a komunikuje v cizím jazyce
zpracovává doklady obchodního případu a náležitosti kupní smlouvy
sestavuje kalkulace
provádí platební styk
stanovuje daňovou povinnost, vypočítává sociální a zdravotní pojištění
účtuje o pohledávkách, závazcích, nákladech a výnosech a provádí účetní závěrku a uzávěrku
hospodaří efektivně s finančními prostředky
hospodárně nakládá s materiály, energiemi, vodou aj. látkami též s ohledem na životní
prostředí
dodržuje právní předpisy týkající se BOZP a PO
v případě potřeby poskytne první pomoc při náhlém onemocnění či úrazu

Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání
Studium oboru Obchodní akademie je ukončeno maturitní zkouškou v souladu s §§ 77 – 82 Zákona č.
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon) v platném znění a s dalšími navazujícími předpisy.
V rámci společné části maturitní zkoušky vykonají žáci povinnou zkoušku z českého jazyka, z cizího
jazyka a třetí povinnou zkoušku s volbou mezi matematikou, občanským a společenským základem a
informatikou.
V části profilové budou maturovat povinně ze tří odborných předmětů.
Ve společné i profilové části budou mít žáci možnost volit další, nepovinné, předměty podle vlastního
zájmu a nabídky stanovené ředitelem školy.
V rámci společné části budou žáci volit mezi vyšší a základní úrovní obtížnosti.
Absolventi obdrží po vykonání maturitní zkoušky vysvědčení o maturitní zkoušce.
Klíčové kompetence


Kompetence k učení
o
o
o
o
o

ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a
podmínky
mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov
aj.), pořizovat si poznámky
využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i
jiných lidí
využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i
jiných lidí



Kompetence k řešení problémů
o

o
o



Komunikativní kompetence
o
o

o
o
o
o
o
o



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)
dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii
zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných
lidí (přednášek, diskusí, porad apod.)
chápat výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být
motivováni k prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním učení
zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty
na běžná i odborná témata
formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně
a jazykově správně
vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech
mluvených i psaných a vhodně se prezentovat

Personální a sociální kompetence
o
o
o
o
o
o
o
o



porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné
k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit
jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky
spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky)
vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí
nabytých dříve

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
stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a
pracovní orientace a životních podmínek
posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého
jednání a chování v různých situacích
přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly
přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním
konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým
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

Občanské kompetence a kulturní povědomí
o
o
o
o

uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a
spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních
Dodržování zákonů
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

o
o



Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
o

o

o
o
o

o

o


mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání;
uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se
měnícím se pracovním podmínkám
mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a
o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a umět je srovnávat se svými
představami a předpoklady
mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; cílevědomě
a zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze
vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný
potenciál a své profesní cíle
umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích
příležitostech, využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z
oblasti světa práce, tak vzdělávání
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
znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků

Matematické kompetence
o
o

o
o
o
o
o
o



jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve
veřejném zájmu
jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování,
přispívat k uplatňování hodnot demokracie

správně používat a převádět běžné jednotky
efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů
efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů
v běžných situacích
aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v
rovině i prostoru
číst a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy,
schémata apod.)
používat pojmy kvantifikujícího charakteru
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
o
o
o
o
o

učit se používat nové aplikace
pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením
pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a
komunikačních technologií
získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové
sítě Internet
komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a off-line
komunikace

o
o

uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních
zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní
pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích
(tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků
informačních a komunikačních technologií

Odborné kompetence


Aplikovat poznatky z oblasti práva v podnikatelské činnosti
o
o
o



Provádět typické podnikové činnosti
o
o
o



o
o

o
o

chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i
spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů,
zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek
získání či udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem
znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a požární prevence
osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti
včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami
(monitory, displeje apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení
zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a možných rizik
byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém
onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout
znali systém péče státu o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uměli
uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé
úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce)

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



prováděli základní výpočty spojené s nákupem a skladováním zásob
komunikovali se zahraničními partnery ústně a písemně nejméně v jednom
cizím jazyce
vyhotovovali typické písemnosti v normalizované úpravě

Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci
o



orientovali se v právní úpravě pracovně právních vztahů a závazkových vztahů
byli schopni pracovat s příslušnými právními předpisy
vyhledávali příslušné právní předpisy

chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména
podniku
dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem
řízení jakosti zavedeným na pracovišti

Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje
o
o
o

o

efektivně hospodařili se svými finančními prostředky
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
nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky
a s ohledem na životní prostředí

Charakteristika školy
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je školou s dlouholetou
tradicí, školou, která nerozlučně patří k Písku a k píseckému regionu. V roce 2007 jsme oslavili sté
výročí existence školy. Během těch dlouhých roků vystřídala škola různé názvy: Průmyslová a
obchodní škola, Hospodářská škola, Střední ekonomická škola a název Obchodní akademie dokonce
několikrát.
Naše škola nabízí střední všeobecné i odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Studenti
získávají vědomosti jak ve všeobecně vzdělávacích předmětech, tak i v předmětech odborných tj.
ekonomických. Studují dva světové jazyky a mají možnost studovat další jazyk v kurzech Jazykové
školy. Samozřejmostí je výuka ekonomiky a ekonomie, daňové problematiky, financí a bankovnictví,
účetnictví, písemné korespondence, informatiky atd.
Absolventem je středoškolsky vzdělaný pracovník schopný pracovat ve firmách, bankovních
institucích, pojišťovnictví, ve veřejné správě, cestovním ruchu atd., tedy všude tam, kde potřebuje
všeobecný rozhled, jazykovou vybavenost a ekonomické znalosti. Zároveň jde o člověka
připraveného založit a vést vlastní firmu. Studijní program a jeho úspěšné zvládnutí dává dobré
předpoklady i ke studiu na vysokých školách (ekonomie, právo, jazyky, sociální zaměření,
pedagogika). Jde tedy o absolventa s velmi širokými možnostmi uplatnění. Vzdělávání na naší škole
je ve značné míře univerzální s výhodou možného pracovního zařazení ihned po absolvování školy,
nebo pokračování v dalším studiu.

Charakteristika ŠVP
Celkové pojetí vzdělávání
Cílem vzdělávání v oboru 63-41-M/02 obchodní akademie je připravit žáka na úspěšný a odpovědný
osobní i profesní život. Vzdělávání má absolventa připravit na uplatnění v povoláních zaměřených na
výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností v podnicích všech
právních forem i v ostatních organizacích včetně veřejné správy. Po ukončení studia maturitní
zkouškou je absolvent připraven pokračovat v terciárním vzdělávání, zejména studiem na vysoké
škole, nebo na vyšší odborné škole. Má rovněž předpoklady k uplatnění cestou vlastních
podnikatelských aktivit.
V zájmu naplnění výše uvedených cílů a ve vztahu k RVP a profilu absolventa je ŠVP koncipován šířeji
(jazyky, přírodovědní základ) při současné snaze o zkvalitnění profilace tj. stránky odborné. V
průběhu celého studia je kladen velký důraz na jazykové vzdělávání. Jedná se o rozvíjení kompetencí
jak v oblasti mateřského jazyky, tak i v cizích jazycích (angličtina, němčina). Ve 3. ročníku je
vzdělávání v cizích jazycích posíleno konverzací a i ve 4. ročníku je (v povinném maturitním jazyce)
výrazně posílena hodinová dotace. Takto je vytvořen prostor pro úspěšné zvládnutí cizího jazyka na
úrovni odpovídající požadavkům nové maturitní zkoušky.
Pokud jde o odborné zaměření, zdůrazňuje ŠVP praktickou stránku přípravy žáků (účetnictví na
počítači, ekonomická cvičení, praxe, fiktivní firmy, reálná firma), jakož i právní a daňovou
problematiku (požadavky sociálních partnerů, trhu). Předměty, ve kterých jsou prakticky
procvičovány poznatky získané v průběhu studia, mají pro žáky velký význam.

Žáci řeší úlohy z každodenní praxe, mohou propojit znalosti z více předmětů, ověřovat si v
praktických situacích souvislosti, různá řešení, hledat optimální variantu, porovnávat různá řešení.
V celém průběhu studia je vzdělávání výrazně podporováno prostředky informačních a
komunikačních technologií. Vedle výuky předmětů informační technologie a písemná a elektronická
komunikace existuje celá řada ostatních předmětů, které jsou s prací na počítači spojeny (např.
účetnictví, ekonomická cvičení, statistika). Většina těchto i ostatních předmětů je podporována řadou
multimediálních programů, prací na internetu, interaktivní tabuli a ŠVP počítá s neustálým
prohlubováním dovedností žáků pracovat s počítači, vyhledávat a třídit informace z moderních
zdrojů.
Výuka je doplňována samostatnými pracemi žáků např. formou referátů, prezentací, event. týmových
projektů. Žákovské týmy samy zabezpečují některé konkrétní akce jako např. veletrhy fiktivních
firem, prezentace školy, den otevřených dveří, statistická šetření pro sociální partnery (HK),
charitativní akce. Tímto způsobem jsou také,mimo jiné, rozvíjeny občanské a klíčové kompetence
žáků. Podobné je i začleňování průřezových témat tak, aby (přirozeně a odstupňovaně podle věku)
byla rozvíjena ve vazbě na obsah jednotlivých předmětů (např. člověk a životní prostředí – základy
přírodních věd, občanská nauka, právo, daně, základy společenských věd, nebo člověk a svět práce –
ekonomika, občanská nauka, právo, základy společenských věd, dějepis).
Při výuce jsou využívány nejrůznější metody a postupy v závislosti na předmětu, úrovni žáků, nových
poznatcích, technickém vývoji, reakci sociálních partnerů, zkušenostech pedagogů. Kromě tradičních
metod, které ŠVP v žádném případě paušálně nezavrhuje, ale z nichž vybírá to dobré a osvědčené, jde
o výrazné posilování využití informačních a komunikačních technologií, samostatného vyhledávání
informací, přípravy a realizace prezentací, diskuze, týmové práce.

Organizace výuky
Výuka je realizována převážně v rámci vyučovacích hodin daných učebním plánem. Některé
předměty jsou vyučovány v dělených třídách s max. počtem žáků 17 ve skupině. Jedná se převážně o
předměty s vyšší mírou konkrétních praktických poznatků, které je třeba neustále procvičovat a
upevňovat (informatika, korespondence, účetnictví, cizí jazyky). Výuka je umístěna zpravidla do
odborných učeben s potřebným vybavením PC, interaktivní tabule, zpětný projektor, mg, video).
Mimo výše uvedených jsou využívány i jiné organizační formy. V rámci tělesné výchovy a výchovy ke
zdraví se jedná o výcvikové kurzy (lyžařský – 2. ročníky a cykloturistický – 3. ročníky), sportovní dny,
sportovní soutěže mezi třídami a školami.
Oblast estetické výchovy je podpořena návštěvami kina, divadel, přednášek, literárních odpolední v
městské knihovně, přípravou a realizací maturitních plesů, loučení se školou apod.
Pokud jde o cizí jazyky, jsou každoročně organizovány (DDM) soutěže na školní, okresní
i krajské úrovni a žáci mají možnost připravit se a složit přímo na škole také státní či jiné certifikované
zkoušky (City and Guilds) z angličtiny, nebo z němčiny. Motivací je i kontakt se zahraničními školami –
vzájemné návštěvy s možností výměny studentů (Rohrbach, Rakousko).
Pravidelná je i účast na matematických soutěžích, olympiáda v českém jazyce.

Tradičně vynikající je i umístění na soutěžích z účetnictví (MD – Dal, Derby), v soutěži Ekonomický tým
a v soutěžích psaní na PC. V této disciplíně je rovněž možno složit státní zkoušku.
V rámci fiktivních firem se žáci účastní řady veletrhů a sami pravidelně veletrh pořádají na naší škole.
Účast zahraničních firem není výjimkou. Žáci připraví prezentaci svých firem a prodávají své produkty
jiným firmám, spolužákům a pozvané veřejnosti.
V průběhu studia jsou využívány i exkurze, výlety aj. aktivity. Doplňují běžnou výuku a umožní bližší
poznání reality. Odborné i umělecké zážitky žáků přispívají ke kvalitnějšímu naplnění vzdělávacích
cílů. Jedná se o exkurze za kulturou – převážně Praha – poznání staré i moderní architektury,
historických míst, návštěva divadel, ale i nově vzniklých center, galerií, muzeí atd. Exkurze jsou
organizovány tematicky podle jednotlivých ročníků a probíraného učiva. Jsou pořádány i exkurze v
rámci přírodovědného vzdělávání a zbožíznalství. Zde se jedná hlavně o bližší poznání technologií
různých výrob, zpracování druhotných surovin, využití alternativních zdrojů energií apod. Tradiční
jsou i kontakty s peněžními ústavy, besedy s pracovníky bank a seznámení s jimi nabízenými
produkty.
Metody výuky jsou průběžně vyhodnocovány, přizpůsobovány konkrétním cílům výuky, úrovni žáků,
technickým a finančním možnostem školy.
Pro usnadnění přechodu žáků ze základních škol a pro rychlejší vytvoření fungujícího kolektivu jsou
pořádány kurzy zážitkové pedagogiky ve spolupráci s odborníky DDM a za účasti třídního učitele.

Způsob hodnocení žáků
Hodnocení žáků je dáno „Pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání“ (dále „Pravidla“), která jsou
vydána na základě §§ 30 a 69 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), §§ 3 a 4 vyhlášky MŠMT č.
13/2005 Sb. a §§ 14 – 17 vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.
Hodnocení výsledků vzdělávání v jednotlivých předmětech je vyjádřeno klasifikací v tradiční
pětistupňové škále. Kritéria jsou dána klíčovými kompetencemi a vnitřním řádem školy, jehož jsou
“Pravidla“ nedílnou součástí. Hodnocení provádí vyučující daného předmětu a hodnotí úroveň ve
vztahu ke stanoveným cílům daným ŠVP tak, aby hodnocení bylo jednoznačné, srozumitelné, věcné,
všestranné a srovnatelné s danými kritérii. Je zdůrazněna motivační funkce hodnocení a jeho význam
formativní. Přirozenou součástí je sebehodnocení a vzájemné hodnocení žáků.
Vyučující seznámí žáky s metodami a formami získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci, hodnotí
žáky průběžně během školního roku, kombinují vhodně písemné a ústní ověřování znalostí,
vědomostí a dovedností a klasifikují v předmětech v návaznosti na počtu vyučovacích hodin. Termíny
ověřování znalostí většího rozsahu jsou žákům sdělovány předem.
Hodnocení je veřejné, učitel známku zdůvodní a žák má právo se ke známce vyjádřit. „Pravidla“
umožňují rovněž hodnocení v náhradním termínu a opravné (případně komisionální) zkoušky,
rozpracovávají rovněž hodnocení chování žáků a výchovná opatření. Zákonní zástupci žáků jsou o
výsledcích a docházce průběžně informováni m. j. prostřednictvím internetu.
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných

Celá tato oblast je koordinována výchovnou poradkyní.
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami – zdravotně postižení a zdravotně, nebo sociálně
znevýhodnění – jsou vzděláváni formou individuální integrace na základě individuálních vzdělávacích
plánů. Tyto jsou vypracovány na podkladě doporučení lékaře, pedagogicko-psychologické poradny a
po dohodě s rodiči a s jednotlivými vyučujícími.
Obsah vzdělávání lze v odůvodněných případech rozložit do více ročníků.
Rovněž praktická část výuky je uzpůsobena individuálním potřebám a možnostem žáka. Spolupráce
se specializovanými pracovišti (např. u sluchově postižených) je samozřejmostí.
Metody a přístupy využívané při vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků jsou koordinovány
prostřednictvím výchovné poradkyně a škola i zde úzce spolupracuje se školským poradenským
zařízením. Soustavná pozornost je věnována prevenci případných nežádoucích sociálních projevů v
chování žáků. Je zpracován krizový plán a tzv. minimální preventivní program.
ŠVP počítá i se vzděláváním mimořádně nadaných žáků. Zde je hlavní snahou podchytit tyto žáky
individuálním přístupem, citlivým zadáváním nadstandardních úkolů, vhodným zapojením v týmu,
reprezentací školy atp.

Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence
Problematika BOZP a PO jako součást celkového vzdělávacího procesu je žákům zprostředkována po
dvou liniích. Jde jednak o zakotvení ve školním řádu, jehož nedílnou součástí je i metodický pokyn
MŠMT a směrnice vydaná KÚ JčK k zajištění BOZ na školách. Tyto předpisy rozpracovávají v
návaznosti na školský zákon a zákoník práce otázky předcházení rizikům, povinností žáků, první
pomoci, poučení žáků, dozoru nad žáky, zvláštní pravidla při některých činnostech (praktická
příprava, TEV, exkurze, výlety, soutěže, výcvikové kurzy) i evidenci úrazů. Žáci jsou pravidelně a
opakovaně seznamováni se zásadami BOZ a PO na začátku školního roku, před i v průběhu různých
školních akcí i v souvislosti s prací ve specializovaných učebnách (výpočetní technika, TEV,
korespondence).
Druhou linií zajišťování BOZP a PO je práce v teoretickém a praktickém vyučování.
Jde o postupné osvojení kompetence speciálně v některých předmětech, kde se s touto
problematikou žáci běžně setkávají. Jedná se například o ekonomiku, občanskou nauku, právo,
tělesnou výchovu (spolu se vzděláváním ke zdraví). Půjde ale rovněž o využití dalších forem, jako jsou
besedy, třídnické hodiny, účast na charitativních akcích, setkávání s výchovným poradcem, zhlédnutí
filmů – problém drogové závislosti, prevence šikany, rasismu aj. negativních jevů. ŠVP s uvedenými
metodami a formami počítá.

Podmínky pro přijímání ke vzdělávání
Přijímání ke studiu se řídí §§ 59 – 60b a 63 – 64 zákona č. 317/2008 Sb. (úplné znění zák. č. 561/2004
Sb. – školský zákon, jak vyplývá z pozdějších změn) a navazujícími předpisy.
Podmínkou je absolvování základního vzdělání, zvláštní podmínky zdravotní způsobilosti nejsou
stanoveny. Součástí přijímacího řízení jsou pouze všeobecné podmínky, žádná Specifická (talentová)

zkoušky není požadována. 1. kolo přijímacího řízení, jakož i kritéria pro přijetí do prvního ročníku a
event. konání přijímací zkoušky vyhlásí a zveřejní ředitel školy nejpozději do 31. ledna. V současné
době jsou kritériem pro přijetí výsledky jednotného testu z českého jazyka a literatury a
z matematiky, dále výsledky jazykového testu (uchazeč si volí mezi anglickým a německým jazykem),
prospěch v 8. a 9. ročníku základní školy (1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku) a
úspěšnost v soutěžích.

Způsob ukončení vzdělávání
Studium oboru obchodní akademie je ukončeno maturitní zkouškou podle §§ 77 – 82 zákona č.
317/2008 Sb. (úplné znění zákona č. 561/2004 Sb. – školský zákon, jak vyplývá z pozdějších změn) v
platném znění a podle dalších prováděcích předpisů.
Žáci jsou připravování na společnou a profilovou část maturitní zkoušky, přičemž ve společné části
mají v rámci 2. povinné zkoušky možnost volby mezi anglickým jazykem, německým jazykem a
matematikou.
V rámci povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky budou žáci konat 2 ústní zkoušky z
odborných ekonomických předmětů (ekonomika, účetnictví), jakož i praktickou odbornou zkoušku v
písemné formě (spojení vědomostí a dovedností z účetnictví, korespondence – české i cizojazyčné – a
informatiky).
Absolventi obdrží vysvědčení o maturitní zkoušce.

Podmínky realizace
Personální a materiální zabezpečení výuky
Název a adresa školy: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek,
Čelakovského 200, 397 01
Zřizovatel: Jihočeský kraj, Krajský úřad v Českých Budějovicích
Název ŠVP: Obchodní akademie Písek
Kód a název vzdělávacího programu: 63-41-M/02 Obchodní akademie
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělání: čtyřleté denní
Způsob ukončení: maturitní zkouška
Certifikace: vysvědčení o maturitní zkoušce
Platnost: od 1. 9. 2009
Personální podmínky
Realizace výuky dle ŠVP Obchodní akademie Písek bude plně zajišťována kvalifikovanými pedagogy.
Všichni pedagogičtí pracovníci Obchodní akademie Písek mají vysokoškolské vzdělání odpovídajícího
zaměření a disponují zkušenostmi z víceleté praxe. Řada z nich se věnuje pedagogické činnosti i na

jiných školách či institucích (gymnázium, ostatní střední školy, vysoká škola, banky, firmy, Kulturní
středisko, rekvalifikační kurzy, Jazyková škola).
Jedná se jak o vyučující cizích jazyků, z nichž někteří absolvovali stáže v zahraničí, tak i učitele
odborných předmětů, kteří v řadě případů mají praxi v podnicích a institucích (př. banky, FÚ). Někteří
z nich i nadále s podnikatelskou sférou spolupracují a mohou tak své zkušenosti využít ve výuce
příslušných předmětů (účetnictví, daně, ekonomika, ICT, právo).
Škola nabízí veřejnosti kurzy jazykové, ale i účetnictví, korespondenci, psaní na počítači, ICT a další,
spolupracuje v této oblasti s Hospodářskou komorou a Úřadem práce (rekvalifikační kurzy). Uvedení
sociální partneři jsou škole nápomocni m. j. v některých aktivitách fiktivních firem, zprostředkování
exkurzí i praxí 3. a 4. ročníků.
Vzdělávání pedagogických pracovníků je permanentním procesem. Jedná se o doplňování nových
poznatků, stále širší využití výpočetní i audiovizuální techniky, interaktivní tabule apod. Změny v
předpisech, členství v EU, vývoj ekonomiky ovlivňovaný globalizací, problémy spojené s ekologií – to
vše znamená nutnost neustálého studia nových informací i obsáhlejších materiálů, nehledě na změny
související s reformou školství – především příprava ŠVP a zavedení jednotných státních maturit.
Požadovaná kvalita vzdělávání je takto zajišťována průběžně. Nové formy a metody výuky, učebnice a
další materiály jsou běžně náplní jednání předmětových komisí, škola má zpracovaný plán dalšího
vzdělávání svých učitelů, který je aktualizován v závislosti na možnostech, které se nabízejí ze strany
vzdělávacích institucí aj. partnerů poskytujících nové informace.
Materiální podmínky
Výuka probíhá v budově v Čelakovského ulici 200. Tento objekt je ve vlastnictví Jihočeského kraje.
Výuka TEV je realizována v najímaných prostorách (sportovní hala, tělocvična Střední lesnické školy,
hala Elimu), škola disponuje vlastní posilovnou a využívá též příspěvku z fondu Sdružení rodičů a
přátel OA na další sportovní aktivity (např. plavecký bazén, bowling). Stravování je zajišťováno přímo
v budově školy v jídelně Střední zemědělské školy.
K disposici je školní bufet a několik automatů.
Výuka probíhá převážně v kmenových třídách, odborné předměty a jazyky v dalších učebnách. OA má
4 počítačové učebny, jednu učebnu vybavenou na výuku písemné a elektronické komunikace,
jazykovou učebnu a 3 učebny s interaktivní tabulí (jazyky aj. předměty), ve všech třídách jsou
dataprojektory.

Začlenění průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
Pokryto předmětem
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk 1
Anglický jazyk 2
Německý jazyk 1
Německý jazyk 2
Konverzace v anglickém jazyce
Konverzace v německém jazyce

Dějepis
Občanská nauka
Základy společenských věd
Společenská kultura
Základy přírodních věd
Hospodářský zeměpis
Chemické vzdělávání B
Matematika
Cvičení z matematiky
Tělesná výchova
Informační technologie
Písemná a elektronická komunikace
Seminář ICT
Ekonomika
Účetnictví
Právo
Účetnictví na počítači
Statistika
Daně
Ekonomická cvičení
Fiktivní firmy
Reálná firma
Integrace do výuky
Český jazyk a literatura
Český jazyk a literatura
Český jazyk a literatura

1. ročník
1. ročník
2. ročník

Český jazyk a literatura

3. ročník

Český jazyk a literatura
Český jazyk a literatura
Německý jazyk 1
Německý jazyk 2
Německý jazyk 2
Německý jazyk 2
Německý jazyk 2
Dějepis
Dějepis
Dějepis
Dějepis
Dějepis
Dějepis
Dějepis
Občanská nauka
Občanská nauka
Občanská nauka
Občanská nauka
Občanská nauka
Občanská nauka
Základy společenských věd

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

Charakteristika, popis
Folklór, ústní lidová slovesnost
Národní obrození
Poezie ve světové literatuře v předválečném, válečném a
meziválečném období
Charakteristika období po roce 1945
Slohové práce
Mezilidské vztahy
Mezilidské vztahy
Školní systém
Rakousko
Německo
1. poznávání dějin – úvod do předmětu
2. starověk
3. středověk
4. raný novověk (16. – 18. stol.)
5. vrcholný novověk (konec 18. stol. – 1914)
1. novověk – 20. století – moderní dějiny
2. dějiny studovaného oboru
Člověk v lidském společenství
Člověk jako občan
Člověk a svět (praktická filozofie)
Etika
Filozofie
Náboženství
1. Politologie

Základy společenských věd
Základy společenských věd
Základy společenských věd
Základy společenských věd
Základy společenských věd
Základy společenských věd
Společenská kultura
Společenská kultura
Společenská kultura
Společenská kultura
Společenská kultura
Společenská kultura
Společenská kultura
Společenská kultura
Společenská kultura
Hospodářský zeměpis
Informační technologie
Informační technologie
Informační technologie
Písemná a elektronická
komunikace
Seminář ICT
Účetnictví
Účetnictví
Právo
Právo
Právo
Právo
Právo
Právo
Právo
Právo
Právo
Statistika
Statistika
Ekonomická cvičení
Fiktivní firmy
Reálná firma
Člověk a životní prostředí
Pokryto předmětem
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk 1
Anglický jazyk 2
Německý jazyk 1
Německý jazyk 2
Konverzace v anglickém jazyce
Konverzace v německém jazyce
Dějepis

4. ročník
4. ročník
4. ročník
4. ročník
4. ročník
4. ročník
1. ročník
1. ročník
1. ročník
1. ročník
1. ročník
1. ročník
1. ročník
1. ročník
1. ročník
1. ročník
1. ročník
1. ročník
4. ročník

2. Sociologie
3. Psychologie
4. Filozofie
5. Etika
6. Logika a teorie vědy
7. Náboženství
1. Principy a normy společenské kultury
2. Společenská výchova
3. Kulturní instituce
4. Kultura národností a menšin
5. Lidové umění a užitá tvorba
6. Estetické a funkční normy
7. Kultura bydlení
8. Kultura odívání
9. Kulturní dědictví a hodnoty současnosti
Hospodářské makroregiony světa
Osobní počítač-Software
Operační systém, síťové prostředí, internet
Tvorba webových stránek

1. ročník

Nácvik písmen na střední a horní písmenné řadě, čárka

4. ročník
2. ročník
4. ročník
2. ročník
2. ročník
2. ročník
2. ročník
3. ročník
3. ročník
3. ročník
3. ročník
3. ročník
2. ročník
2. ročník
4. ročník
2. ročník
3. ročník

Tvorba webových stránek
Informační systém podniku
Účetní uzávěrka
Základy práva
Ústavní právo
Rodinné právo
Správní právo
Obchodní právo
Občanské právo
Živnostenské právo
Pracovní právo
Trestní právo
Úvod do statistiky
Základní statistické pojmy
Souvislý př. UCE – zahájení evidence
Činnost fiktivní firmy
Činnost reálné firmy

Občanská nauka
Základy společenských věd
Společenská kultura
Základy přírodních věd
Hospodářský zeměpis
Chemické vzdělávání B
Matematika
Tělesná výchova
Ekonomika
Účetnictví
Právo
Účetnictví na počítači
Daně
Fiktivní firmy
Reálná firma
Integrace do výuky
Německý jazyk 1
Německý jazyk 2
Německý jazyk 2
Dějepis
Dějepis
Dějepis
Dějepis
Dějepis
Dějepis
Občanská nauka
Občanská nauka
Občanská nauka
Občanská nauka
Základy společenských věd
Základy společenských věd
Základy společenských věd
Základy společenských věd
Základy společenských věd
Společenská kultura
Společenská kultura
Společenská kultura
Společenská kultura
Společenská kultura
Společenská kultura
Základy přírodních věd
Základy přírodních věd
Informační technologie
Právo
Ekonomická cvičení
Fiktivní firmy
Reálná firma

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

Domov, bydlení
Rakousko
Německo
2. starověk
3. středověk
4. raný novověk (16. – 18. stol.)
5. vrcholný novověk (konec 18. stol. – 1914)
1. novověk – 20. století – moderní dějiny
2. dějiny studovaného oboru
Člověk v lidském společenství
Etika
Filozofie
Náboženství
2. Sociologie
3. Psychologie
4. Filozofie
5. Etika
7. Náboženství
3. Kulturní instituce
4. Kultura národností a menšin
5. Lidové umění a užitá tvorba
6. Estetické a funkční normy
7. Kultura bydlení
9. Kulturní dědictví a hodnoty současnosti
PROČ JE NUTNÉ ZNÁT ZÁKLADY CHEMIE
ROZLIŠOVÁNÍ LÁTEK
Osobní počítač-Hardware
Živnostenské právo
Souvislý př. UCE – zahájení evidence
Činnost fiktivní firmy
Činnost reálné firmy

Člověk a svět práce
Pokryto předmětem
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk 1
Anglický jazyk 2
Německý jazyk 1
Německý jazyk 2
Konverzace v anglickém jazyce
Konverzace v německém jazyce
Dějepis
Občanská nauka
Základy společenských věd
Společenská kultura
Základy přírodních věd
Hospodářský zeměpis
Chemické vzdělávání B
Matematika
Cvičení z matematiky
Tělesná výchova
Informační technologie
Písemná a elektronická komunikace
Seminář ICT
Ekonomika
Účetnictví
Právo
Účetnictví na počítači
Statistika
Daně
Ekonomická cvičení
Fiktivní firmy
Reálná firma
Integrace do výuky
Německý jazyk 1
Německý jazyk 1
Dějepis
Dějepis
Dějepis
Dějepis
Dějepis
Dějepis
Občanská nauka
Občanská nauka
Občanská nauka
Občanská nauka
Občanská nauka
Občanská nauka
Základy společenských věd
Základy společenských věd
Základy společenských věd

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

Nákupy, obchodní dům, supermarket
Domov, bydlení
2. starověk
3. středověk
4. raný novověk (16. – 18. stol.)
5. vrcholný novověk (konec 18. stol. – 1914)
1. novověk – 20. století – moderní dějiny
2. dějiny studovaného oboru
Člověk v lidském společenství
Člověk jako občan
Člověk a svět (praktická filozofie)
Etika
Filozofie
Náboženství
1. Politologie
2. Sociologie
3. Psychologie

Základy společenských věd
Základy společenských věd
Základy společenských věd
Základy společenských věd
Společenská kultura
Společenská kultura
Společenská kultura
Společenská kultura
Společenská kultura
Společenská kultura
Informační technologie
Informační technologie
Informační technologie
Informační technologie
Informační technologie
Seminář ICT
Účetnictví
Právo
Právo
Právo
Právo
Právo
Právo
Ekonomická cvičení
Fiktivní firmy
Reálná firma

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

4. Filozofie
5. Etika
6. Logika a teorie vědy
7. Náboženství
1. Principy a normy společenské kultury
2. Společenská výchova
4. Kultura národností a menšin
6. Estetické a funkční normy
8. Kultura odívání
9. Kulturní dědictví a hodnoty současnosti
Operační systém, síťové prostředí, internet
Textový editor (MS Word)
Tabulkový procesor
Prezentační programy
Databáze
On-line komunikace v síti
Účetní uzávěrka
Ústavní právo
Správní právo
Obchodní právo
Občanské právo
Živnostenské právo
Pracovní právo
Souvislý př. UCE – zahájení evidence
Činnost fiktivní firmy
Činnost reálné firmy

Informační a komunikační technologie
Pokryto předmětem
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk 1
Anglický jazyk 2
Německý jazyk 1
Německý jazyk 2
Konverzace v anglickém jazyce
Konverzace v německém jazyce
Dějepis
Občanská nauka
Základy společenských věd
Společenská kultura
Základy přírodních věd
Hospodářský zeměpis
Chemické vzdělávání B
Matematika
Cvičení z matematiky
Tělesná výchova
Písemná a elektronická komunikace
Ekonomika
Účetnictví

Právo
Účetnictví na počítači
Statistika
Daně
Ekonomická cvičení
Fiktivní firmy
Reálná firma
Integrace do výuky
Český jazyk a literatura
Český jazyk a literatura
Český jazyk a literatura
Německý jazyk 2
Dějepis
Dějepis
Dějepis
Dějepis
Dějepis
Dějepis
Dějepis
Občanská nauka
Občanská nauka
Občanská nauka
Občanská nauka
Občanská nauka
Občanská nauka
Základy společenských věd
Základy společenských věd
Základy společenských věd
Základy společenských věd
Základy společenských věd
Základy společenských věd
Základy společenských věd
Společenská kultura
Společenská kultura
Společenská kultura
Společenská kultura
Společenská kultura
Společenská kultura
Společenská kultura
Společenská kultura
Společenská kultura
Matematika
Informační technologie
Právo
Právo
Právo
Právo
Právo

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

Jazykověda
Charakteristika, popis
Slohové práce
Denní a týdenní režim
1. poznávání dějin – úvod do předmětu
2. starověk
3. středověk
4. raný novověk (16. – 18. stol.)
5. vrcholný novověk (konec 18. stol. – 1914)
1. novověk – 20. století – moderní dějiny
2. dějiny studovaného oboru
Člověk v lidském společenství
Člověk jako občan
Člověk a svět (praktická filozofie)
Etika
Filozofie
Náboženství
1. Politologie
2. Sociologie
3. Psychologie
4. Filozofie
5. Etika
6. Logika a teorie vědy
7. Náboženství
1. Principy a normy společenské kultury
2. Společenská výchova
3. Kulturní instituce
4. Kultura národností a menšin
5. Lidové umění a užitá tvorba
6. Estetické a funkční normy
7. Kultura bydlení
8. Kultura odívání
9. Kulturní dědictví a hodnoty současnosti
Výroková logika, množiny
Grafika – bitmapový editor
Základy práva
Správní právo
Obchodní právo
Živnostenské právo
Pracovní právo

Právo
Statistika
Statistika
Fiktivní firmy
Reálná firma

3. ročník
2. ročník
2. ročník
2. ročník
3. ročník

Trestní právo
Úvod do statistiky
Základní statistické pojmy
Činnost fiktivní firmy
Činnost reálné firmy

Učební plán
Učební plán ročníkový
Povinné předměty
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem
Český jazyk a literatura
3
3
3
4
13
Anglický jazyk 1
4
3
3
5
15
Anglický jazyk 2
4
3
3
3
13
Německý jazyk 1
4
3
3
5
15
Německý jazyk 2
4
3
3
3
13
Volitelné předměty
1
1
Dějepis
2
1
3
Občanská nauka
1
1
1
1
4
Společenská kultura
1
1
Základy přírodních věd
3
2
5
Hospodářský zeměpis
2
2
Matematika
3
3
3
3
12
Tělesná výchova
2
2
2
2
8
Informační technologie
2
2
2
1
7
Písemná a elektronická komunikace
3
2
2
1
8
Ekonomika
3
3
2
3
11
Účetnictví
3
4
4
11
Právo
1
2
3
Účetnictví na počítači
2
2
Statistika
2
2
Daně
1
2
3
Ekonomická cvičení
3
3
Volitelné předměty 4
2
2
Celkem základní dotace
41
38
38
40
157
Celkem disponibilní dotace
0
0
0
0
0
Celkem v ročníku
41
38
38
40
157
Nepovinné předměty
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem
Fiktivní firmy
2
2
Reálná firma
2
2
Volitelné předměty
3. ročník
Volitelné předměty
Konverzace v anglickém jazyce 1
Konverzace v německém jazyce 1

4. ročník
Volitelné předměty 4
Základy společenských věd 2
Cvičení z matematiky
2
Seminář ICT
2

Přehled využití týdnů
Výuka dle rozpisu učiva
praxe
turistickýkurz
lyžařský kurz

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
34
33
31
29
2
1
1
34
34
34
29

praxe

Týdenní souvislá praxe ve vybrané firmě
Turistický kurz

turistický kurz – 3. ročník
Lyžařský kurz

lyžařský kurz – 2. ročník

Přehled rozpracování RVP do ŠVP
Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP
Jazykové vzdělávání a komunikace
23 736
Vzdělávání a komunikace v českém
5 160 Český jazyk a literatura
jazyce
Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce 18 576 Anglický jazyk 1
Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce 18 576 Anglický jazyk 2
Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce 18 576 Německý jazyk 1
Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce 18 576 Německý jazyk 2
Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce 18 576 Volitelné předměty
Společenskovědní vzdělávání
5 160
Společenskovědní vzdělávání
Dějepis
Společenskovědní vzdělávání
Občanská nauka
Společenskovědní vzdělávání
Společenská kultura
Přírodovědné vzdělávání
4 128
Fyzikální vzdělávání B
Základy přírodních věd
Fyzikální vzdělávání C
Matematické vzdělávání
8 256
Matematické vzdělávání
Matematika
Vzdělávání pro zdraví
8 256

70

2233

13

413

15
13
15
13
1
8
3
4
1
5
5

476
418
476
418
32
263
101
128
34
168
168

12
12

384
384

Vzdělávání v informačních a
komunikačních technologiích
Vzdělávání v informačních a
komunikačních technologiích
Vzdělávání v informačních a
komunikačních technologiích
Odborné vzdělávání
Podnik, podnikové činnosti, řízení
podniku
Podnik, podnikové činnosti, řízení
podniku
Podnik, podnikové činnosti, řízení
podniku
Podnik, podnikové činnosti, řízení
podniku
Finance, daně, finanční trh
Podnik, podnikové činnosti, řízení
podniku
Podnik, podnikové činnosti, řízení
podniku
Podnik, podnikové činnosti, řízení
podniku
Volitelnépředměty
disponibilní
Celkem

6 192

15

488

Informační technologie

7

227

Písemná a elektronická
komunikace

8

261

34 1088

32

1009

16 512 Ekonomika

11

352

16 512 Účetnictví

11

343

16 512 Účetnictví na počítači

2

64

16 512 Statistika

2

66

9 288 Daně

3

97

16 512 Ekonomická cvičení

3

87

16 512 Fiktivní firmy
16 512 Reálná firma
35 1120
88 2816

NaN NaN
NaN 5024

Učební osnovy
Jazykové vzdělávání a komunikace
Český jazyk a literatura
Charakteristika předmětu
Jazykové vzdělávání v českém jazyce vychovává žáky ke sdělnému, kultivovanému jazykovému
projevu a podílí se na rozvoji jejich duchovního života. Obecným cílem jazykového vzdělávání je
rozvíjet komunikační kompetenci žáků a naučit je užívat jazyka jako prostředku k dorozumívání a
myšlení, k přijímání, sdělování a výměně informací na základě jazykových a slohových znalostí.
Jazykové vzdělávání se rovněž podílí na rozvoji sociálních kompetencí žáků. K dosažení tohoto cíle
přispívá i estetické vzdělávání a naopak estetické vzdělávání prohlubuje znalosti jazykové a kultivuje
jazykový projev žáků.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci:




uplatňovali mateřský jazyk v rovině recepce, reprodukce a interpretace
využívali jazykových vědomostí a dovedností v praktickém životě, vyjadřovali se srozumitelně
a souvisle, formulovali a obhajovali své názory
chápali význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění




získávali a kriticky hodnotili informace z různých zdrojů a předávali je vhodným způsobem s
ohledem na jejich uživatele
chápali jazyk jako jev, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa

Obecným cílem předmětu je:
















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 podílet se na hodnotové
orientaci žáků, utváření jejich morálního profilu a estetického cítění,
pěstovat u co největší části žáků potřebu číst,
pomocí znalosti základních literárněvědných poznatků vést žáky k pochopení struktury,
významu a funkci literárního díla,
prohlubovat komunikační dovednosti žáků,
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
komunikace)

Při výuce budou využívány následující metody a formy práce:















výklad učitele a řízený dialog,
samostatná práce individuální i skupinová,
samostatná domácí práce (příprava referátů),
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, galerie),
společná návštěva vybraných filmových a divadelních představení,
gramatická a stylistická cvičení,
diktáty a doplňovací cvičení,
řečnická cvičení,



souvislé 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
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 (budou-li k dispozici),
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.
Průřezová témata pokrývaná předmětem
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

Informační a komunikační technologie


práce s internetem, vyhledávání potřebných informací

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
orientace v masových médiích
rozvoj komunikativních a personálních kompetencí
práce s informacemi

Člověk a životní prostředí


efektivní práce s informacemi a jejich kritické hodnocení

1. ročník

Mgr. Zuzana Dovínová, 3 týdně, P

Literatura a ostatní druhy umění, funkce literatury – základní druhy a žánry
Dotace učebního bloku: 12

Výsledky vzdělávání
Žák:




rozezná umělecký text od neuměleckého,
dovede rozeznat umělecký brak a kýč
rozebere umělecký text za použití
znalosti z literární teorie a poetiky
konkrétní literární díla klasifikuje podle
druhů a žánrů

Učivo




Literární věda a její disciplíny
Lyrika, epika a drama
Normovanost textu, verš, rytmus

Písemnictví starověku a raného středověku
Dotace učebního bloku: 13

Výsledky vzdělávání


Žák:










Učivo

umí rozlišit jednotlivé umělecké slohy
daného období, zná jejich významné
představitele a stěžejní díla
zhodnotí význam daného autora nebo
literárního díla pro dobu vzniku i pro
současnost
umí vyjádřit vlastní prožitek z
uměleckého díla/knihy, divadelního
představení, filmu, výtvarného díla
dovede vystihnout charakteristické znaky
různých literárních textů a rozdíly mezi
nimi
vyjadřuje vlastní prožitky z uměleckých
děl

Centra kultur, orientální literatury,
filozofie, náboženství

Středověká evropská literatura
Dotace učebního bloku: 5

Výsledky vzdělávání


Žák:




Učivo

umí rozlišit jednotlivé umělecké slohy
daného období, zná jejich významné
představitele a stěžejní díla
zhodnotí význam daného autora nebo
literárního díla pro dobu vzniku i pro
současnost

Středověké chápání světa, vzdělanost,
románská a gotická kultura, obecné
znaky středověké literatury







umí vyjádřit vlastní prožitek z
uměleckého díla/knihy, divadelního
představení, filmu, výtvarného díla
dovede vystihnout charakteristické znaky
různých literárních textů a rozdíly mezi
nimi
vyjadřuje vlastní prožitky z uměleckých
děl

Česká literatura středověku
Dotace učebního bloku: 9

Výsledky vzdělávání


Žák:









Učivo

zhodnotí význam daného autora nebo
literárního díla pro dobu vzniku i pro
současnost
umí vyjádřit vlastní prožitek z
uměleckého díla/knihy, divadelního
představení, filmu, výtvarného díla
interpretuje literární texty a diskutuje o
nich
dovede vystihnout charakteristické znaky
různých literárních textů a rozdíly mezi
nimi
vyjadřuje vlastní prožitky z uměleckých
děl

Staroslověnské písemnictví, latinsky
psaná literatura, počátky česky psané
literatury

Literatura doby husitské
Dotace učebního bloku: 2

Výsledky vzdělávání
Žák:






rozebere umělecký text za použití
znalosti z literární teorie a poetiky
konkrétní literární díla klasifikuje podle
druhů a žánrů
zhodnotí význam daného autora nebo
literárního díla pro dobu vzniku i pro
současnost
umí vyjádřit vlastní prožitek z
uměleckého díla/knihy, divadelního
představení, filmu, výtvarného díla

Učivo




Husitská literatura
Husovi předchůdci
J. Hus






interpretuje literární texty a diskutuje o
nich
dovede vystihnout charakteristické znaky
různých literárních textů a rozdíly mezi
nimi
vyjadřuje vlastní prožitky z uměleckých
děl

Renesance a humanismus v evropské literatuře
Dotace učebního bloku: 15

Výsledky vzdělávání


Žák:














Učivo
Renesance a humanismus v Čechách

rozebere umělecký text za použití
znalosti z literární teorie a poetiky
umí rozlišit jednotlivé umělecké slohy
daného období, zná jejich významné
představitele a stěžejní díla
umí zařadit typická díla do jednotlivých
uměleckých směrů a příslušných
historických období
zhodnotí význam daného autora nebo
literárního díla pro dobu vzniku i pro
současnost
umí vyjádřit vlastní prožitek z
uměleckého díla/knihy, divadelního
představení, filmu, výtvarného díla
interpretuje literární texty a diskutuje o
nich
dovede vystihnout charakteristické znaky
různých literárních textů a rozdíly mezi
nimi
vyjadřuje vlastní prožitky z uměleckých
děl

Baroko v české a evropské literatuře
Dotace učebního bloku: 6

Výsledky vzdělávání
Žák:


rozebere umělecký text za použití
znalosti z literární teorie a poetiky

Učivo




J. A. Komenský
kulturně historická situace
tvorba lidová, pololidová













konkrétní literární díla klasifikuje podle
druhů a žánrů
umí rozlišit jednotlivé umělecké slohy
daného období, zná jejich významné
představitele a stěžejní díla
zhodnotí význam daného autora nebo
literárního díla pro dobu vzniku i pro
současnost
umí vyjádřit vlastní prožitek z
uměleckého díla/knihy, divadelního
představení, filmu, výtvarného díla
interpretuje literární texty a diskutuje o
nich
dovede vystihnout charakteristické znaky
různých literárních textů a rozdíly mezi
nimi
vyjadřuje vlastní prožitky z uměleckých
děl

Klasicismus, osvícenství, preromantismus
Dotace učebního bloku: 6

Výsledky vzdělávání
Žák:













rozebere umělecký text za použití
znalosti z literární teorie a poetiky
konkrétní literární díla klasifikuje podle
druhů a žánrů
umí rozlišit jednotlivé umělecké slohy
daného období, zná jejich významné
představitele a stěžejní díla
zhodnotí význam daného autora nebo
literárního díla pro dobu vzniku i pro
současnost
umí vyjádřit vlastní prožitek z
uměleckého díla/knihy, divadelního
představení, filmu, výtvarného díla
interpretuje literární texty a diskutuje o
nich
dovede vystihnout charakteristické znaky
různých literárních textů a rozdíly mezi
nimi
vyjadřuje vlastní prožitky z uměleckých
děl

Učivo





Kulturně historická situace
klasicistická literatura
osvícenství
preromantismus

Postavení českého jazyka mezi ostatními jazyky
Dotace učebního bloku: 2

Výsledky vzdělávání
Žák:





rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk,
dialekty a stylově příznakové jevy a ve
vlastním projevu volí prostředky
adekvátní komunikační situaci
orientuje se v soustavě jazyků
vysvětlí zákonitosti vývoje češtiny

Učivo



Indoevropské jazyky
vývoj českého jazyka

Hlavní principy českého pravopisu
Dotace učebního bloku: 3

Výsledky vzdělávání
Žák:





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

Učivo



Principy českého pravopisu
pravidla českého pravopisu

Jazykověda
Dotace učebního bloku: 2

Výsledky vzdělávání
Žák:







pracuje s nejnovějšími normativními
příručkami českého jazyka
používá adekvátní slovní zásoby včetně
příslušné odborné terminologie
rozpozná funkční styl, dominantní
slohový postup a v typických příkladech
slohový útvar
posoudí kompozici textu, jeho slovní
zásobu a skladbu
má přehled o jazykových příručkách a
umí s nimi pracovat

Učivo



Jazykověda
nauka o jazyce, rozdělení





má přehled o předmětu zkoumání
jednotlivých jazykovědných disciplín a o
jejich vývoji
rozlišuje spisovný jazyk a jeho varianty,
obecnou češtinu, slang a argot, dialekty

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

IKT
Obecné poučení o slohu, slohotvorní činitelé
Dotace učebního bloku: 2

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:




rozpozná funkční styl, dominantní
slohový postup a v typických příkladech
slohový útvar
vhodně používá jednotlivé slohové
postupy a základní útvary




Stylistika
funkční styly

Běžná komunikace, vypravování
Dotace učebního bloku: 4

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:








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

Průřezová témata




Přesahy do

Běžná komunikace
základní principy vypravování

Přesahy z
Anglický jazyk 2
1. ročník
Lekce 2 – sport

Slovní zásoba a její obohacování
Dotace učebního bloku: 7

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
rozlišuje spisovný jazyk a jeho varianty,
obecnou češtinu, slang a argot, dialekty
orientuje se ve slovní zásobě
má přehled o slovnících

Průřezová témata





Lexikologie
lexikografie
obohacování slovní zásoby

Přesahy do

Přesahy z
Anglický jazyk 2
1. ročník
Lekce 2 – sport

Psaní dopisů, forma, druhy
Dotace učebního bloku: 2

Výsledky vzdělávání
Žák:






v písemném projevu uplatňuje znalosti
českého pravopisu
v písemném i mluveném projevu využívá
poznatků z tvarosloví
pracuje s nejnovějšími normativními
příručkami českého jazyka
sestaví základní projevy
administrativního stylu
samostatně zpracovává informace

Učivo



Korespondence
obchodní a soukromé dopisy

Charakteristika, popis
Dotace učebního bloku: 4

Výsledky vzdělávání
Žák:

Učivo
Charakteristika

popis
líčení
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

ODS
IKT
Zvukové prostředky a ortoepické normy jazyka, základy fonetiky, technika mluveného slova
Dotace učebního bloku: 2

Výsledky vzdělávání
Žák:




orientuje se v hláskoslovném systému
řídí se zásadami správné výslovnosti
chápe rozdíl mezi projevem mluveným a
psaným

Učivo



Fonetika
fonologie

Slohové práce
Dotace učebního bloku: 4

Výsledky vzdělávání
Žák:






rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk,
dialekty a stylově příznakové jevy a ve
vlastním projevu volí prostředky
adekvátní komunikační situaci
v písemném projevu uplatňuje znalosti
českého pravopisu
pracuje s nejnovějšími normativními
příručkami českého jazyka
zjišťuje potřebné informace z dostupných
zdrojů, umí si je vybírat a přistupovat k
nim kriticky

Učivo



Slohové práce
charakteristika, vypravování

Folklór, ústní lidová slovesnost
Dotace učebního bloku: 2

Výsledky vzdělávání
Žák:


rozezná umělecký text od neuměleckého,
dovede rozeznat umělecký brak a kýč

Učivo




Folklor
lidová slovesnost
Vstup člověka na historickou scénu





rozebere umělecký text za použití
znalosti z literární teorie a poetiky
konkrétní literární díla klasifikuje podle
druhů a žánrů
orientuje se ve folklóru a ÚLS, pozná a
dovede charakterizovat jednotlivé formy
ÚLS

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

ODS
Klíčové kompetence
Kompetence k učení






mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky
s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.),
pořizovat si poznámky
efektivně se učit a pracovat
uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět
efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný

Komunikativní kompetence



účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje
zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na běžná
i odborná témata

Personální a sociální kompetence


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

Občanské kompetence a kulturní povědomí


dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní
specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci

2. ročník

Mgr. Zuzana Dovínová, 3 týdně, P
Národní obrození
Dotace učebního bloku: 8

Výsledky vzdělávání


Žák:




Učivo

zaznamenává bibliografické údaje
interpretuje literární texty a diskutuje o
nich
při rozboru literárních textů uplatňuje
znalosti z literární teorie a poetiky

Periodizace, architektura a výtvarné
umění, hudba, IV. etapy NO




vyjadřuje vlastní prožitky z uměleckých
děl
umí zařadit typická díla do jednotlivých
uměleckých směrů a příslušných
historických období

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

ODS
Romantismus ve světové a české literatuře
Dotace učebního bloku: 13

Výsledky vzdělávání


Žák:






Učivo

zaznamenává bibliografické údaje
interpretuje literární texty a diskutuje o
nich
při rozboru literárních textů uplatňuje
znalosti z literární teorie a poetiky
vyjadřuje vlastní prožitky z uměleckých
děl
umí zařadit typická díla do jednotlivých
uměleckých směrů a příslušných
historických období

Architektura, výtvarné umění, hudba,
literatura

Literární skupiny 2. poloviny 19. století
Dotace učebního bloku: 13

Výsledky vzdělávání


Žák:






Učivo

zaznamenává bibliografické údaje
interpretuje literární texty a diskutuje o
nich
při rozboru literárních textů uplatňuje
znalosti z literární teorie a poetiky
vyjadřuje vlastní prožitky z uměleckých
děl
umí zařadit typická díla do jednotlivých
uměleckých směrů a příslušných
historických období

Májovci, ruchovci, lumírovci, generace
ND

Kritický realismus a naturalismus v české a světové tvorbě
Dotace učebního bloku: 20

Výsledky vzdělávání


Žák:






Učivo

zaznamenává bibliografické údaje
interpretuje literární texty a diskutuje o
nich
při rozboru literárních textů uplatňuje
znalosti z literární teorie a poetiky
vyjadřuje vlastní prožitky z uměleckých
děl
umí zařadit typická díla do jednotlivých
uměleckých směrů a příslušných
historických období

Architektura, výtvarné umění, hudba,
literatura

Světová literatura na přelomu 19. a 20. století
Dotace učebního bloku: 6

Výsledky vzdělávání


Žák:






Učivo

zaznamenává bibliografické údaje
interpretuje literární texty a diskutuje o
nich
při rozboru literárních textů uplatňuje
znalosti z literární teorie a poetiky
vyjadřuje vlastní prožitky z uměleckých
děl
umí zařadit typická díla do jednotlivých
uměleckých směrů a příslušných
historických období

Proměny vnímání světa na konci 19.
století, nové filozofické koncepce,
symbolismus, impresionismus,
dekadence, prokletí básníci

Česká literatura na přelomu 19. a 20. století
Dotace učebního bloku: 8

Výsledky vzdělávání


Žák:




Učivo

zaznamenává bibliografické údaje
interpretuje literární texty a diskutuje o
nich
při rozboru literárních textů uplatňuje
znalosti z literární teorie a poetiky

Manifest České moderny, generace
buřičů, Katolická moderna, Moderní
revue




vyjadřuje vlastní prožitky z uměleckých
děl
umí zařadit typická díla do jednotlivých
uměleckých směrů a příslušných
historických období

Tvarosloví, slovní druhy, mluvnické kategorie, vývojové tendence
Dotace učebního bloku: 14

Výsledky vzdělávání


Žák:





Učivo

v písemném projevu uplatňuje znalosti
českého pravopisu
v písemném i mluveném projevu využívá
poznatků z tvarosloví
umí správně používat gramatické tvary a
konstrukce
orientuje se ve slovních druzích



Principy třídění slov – hledisko
morfologické
tvarosloví – slovní druhy

Styl administrativní, jeho útvary, pojmenování nových skutečností
Dotace učebního bloku: 3

Výsledky vzdělávání
Žák:


umí sestavit základní útvary
administrativního stylu

Učivo



Styl administrativní
korespondence, formuláře

Styl publicistický
Dotace učebního bloku: 6

Výsledky vzdělávání


Žák:


Učivo
Reportáž, fejeton, kritika

má přehled o základních publicistických
žánrech, o denním i periodickém tisku

Soustavné procvičování pravopisu
Dotace učebního bloku: 4

Výsledky vzdělávání
Žák:


v písemném projevu uplatňuje znalosti
českého pravopisu

Učivo



Pravopisná cvičení
diktáty





pracuje s nejnovějšími normativními
příručkami českého jazyka
odhaluje a opravuje jazykové nedostatky
a chyby
umí správně používat gramatické tvary a
konstrukce

Slohové práce
Dotace učebního bloku: 4

Výsledky vzdělávání
Žák:







v písemném i mluveném projevu využívá
poznatků z tvarosloví
pracuje s nejnovějšími normativními
příručkami českého jazyka
používá adekvátní slovní zásoby včetně
příslušné odborné terminologie
používá klíčových slov při vyhledávání
informačních pramenů
samostatně zpracovává informace
umí správně používat gramatické tvary a
konstrukce

Učivo



Slohové práce
fejeton, reportáž,

3. ročník

Mgr. Zuzana Dovínová, 3 týdně, P
Poezie ve světové literatuře v předválečném, válečném a meziválečném období
Dotace učebního bloku: 9

Výsledky vzdělávání


Žák:







Učivo

zaznamenává bibliografické údaje
zná základní umělecké směry daného
období jejich hlavní představitele a
stěžejní díla
čte beletrii, interpretuje literární texty a
diskutuje o nich
při rozboru literárních textů uplatňuje
znalosti z literární teorie a poetiky
umí zařadit typická díla do jednotlivých
uměleckých směrů a příslušných
historických období

Hudba, kinematografie, výtvarné umění,
moderní básnické směry ve světové
literatuře

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

ODS
Próza a drama ve světové literatuře v předválečném, válečném a meziválečném období
Dotace učebního bloku: 26

Výsledky vzdělávání

Učivo


Žák:







zaznamenává bibliografické údaje
zná základní umělecké směry daného
období jejich hlavní představitele a
stěžejní díla
čte beletrii, interpretuje literární texty a
diskutuje o nich
při rozboru literárních textů uplatňuje
znalosti z literární teorie a poetiky
umí zařadit typická díla do jednotlivých
uměleckých směrů a příslušných
historických období

Průřezová témata

Přesahy do

Obraz 1. světové války v literatuře,
osobnosti jednotlivých národních
literatur

Přesahy z
Německý jazyk 1
2. ročník
Literatura, četba

Česká literatura 1. poloviny 20. století
Dotace učebního bloku: 4

Výsledky vzdělávání


Žák:







Učivo

zaznamenává bibliografické údaje
zná základní umělecké směry daného
období jejich hlavní představitele a
stěžejní díla
čte beletrii, interpretuje literární texty a
diskutuje o nich
při rozboru literárních textů uplatňuje
znalosti z literární teorie a poetiky
umí zařadit typická díla do jednotlivých
uměleckých směrů a příslušných
historických období

Poezie, próza, drama

Česká poezie od konce 1. světové války do konce 2. světové války
Dotace učebního bloku: 15

Výsledky vzdělávání
Žák:







zaznamenává bibliografické údaje
zná základní umělecké směry daného
období jejich hlavní představitele a
stěžejní díla
čte beletrii, interpretuje literární texty a
diskutuje o nich
při rozboru literárních textů uplatňuje
znalosti z literární teorie a poetiky
umí zařadit typická díla do jednotlivých
uměleckých směrů a příslušných
historických období

Učivo
Proletářská poezie, poetismus, surrealismus,
katolický proud, spirituální proud

Česká próza, drama a kritika od konce 1. světové války do konce 2. světové války
Dotace učebního bloku: 16

Výsledky vzdělávání

Česká próza první poloviny 20. století

Žák:







Učivo

zaznamenává bibliografické údaje
zná základní umělecké směry daného
období jejich hlavní představitele a
stěžejní díla
čte beletrii, interpretuje literární texty a
diskutuje o nich
při rozboru literárních textů uplatňuje
znalosti z literární teorie a poetiky
umí zařadit typická díla do jednotlivých
uměleckých směrů a příslušných
historických období

kulturně historická situace

Základy syntaxe
Dotace učebního bloku: 14

Výsledky vzdělávání
Žák:



v písemném projevu uplatňuje znalosti
českého pravopisu
pracuje s nejnovějšími normativními
příručkami českého jazyka

Učivo
Výpověď a věta, mluvnická stavba věty
jednoduché, větné vztahy, větné členy,
významová stránka věty, odchylky od větného
schématu, souvětí, věty s polovětnými
konstrukcemi, parataxe, hypotaxe




orientuje se v textu, ovládá a uplatňuje
základní principy jeho výstavby
uplatňuje znalosti ze skladby ve svém
vyjadřování

Odborný styl a jeho charakteristické rysy a útvary
Dotace učebního bloku: 4

Výsledky vzdělávání
Žák:






Učivo
Výklad, referát

používá adekvátní slovní zásoby včetně
příslušné odborné terminologie
vystihne charakteristické znaky
odborného stylu
pořizuje z odborného textu výpisky a
výtah
zjišťuje potřebné informace z dostupných
zdrojů, umí si je vybírat
má přehled o základních odborných
publikacích

Úvaha a úvahový postup, esej
Dotace učebního bloku: 5

Výsledky vzdělávání

Úvaha, úvahový postup

Žák:





Učivo

vystihne charakteristické znaky úvahy,
posoudí kompozici úvahy, její slovní
zásobu a skladbu
umí argumentovat a obhajovat svá
stanoviska
sestaví úvahu a kritiku

esej, kritika

Soustavné prohlubování poznatků z pravopisu
Dotace učebního bloku: 3

Výsledky vzdělávání
Žák:


rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk,
dialekty a stylově příznakové jevy a ve
vlastním projevu volí prostředky
adekvátní komunikační situaci

Učivo
Všestranné jazykové rozbory, diktáty, pravopisná
cvičení






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

4. ročník

Mgr. Zuzana Dovínová, 4 týdně, P
Charakteristika období po roce 1945
Dotace učebního bloku: 2

Výsledky vzdělávání

Učivo
Charakteristika období po roce 1945

Žák:







zaznamenává bibliografické údaje
zná základní umělecké směry daného
období, jejich hlavní představitele a
stěžejní díla
čte krásnou literaturu, interpretuje
literární texty a diskutuje o nich
při rozboru literárních textů uplatňuje
znalosti z literární teorie a poetiky
vyjadřuje vlastní prožitky z uměleckých
děl

Průřezová témata

kulturně historická situace

Přesahy do

Přesahy z

ODS
Světová literatura 2. poloviny 20. století
Dotace učebního bloku: 17

Výsledky vzdělávání
Žák:






Učivo
Poezie, próza, drama

zaznamenává bibliografické údaje
zná základní umělecké směry daného
období, jejich hlavní představitele a
stěžejní díla
čte krásnou literaturu, interpretuje
literární texty a diskutuje o nich
při rozboru literárních textů uplatňuje
znalosti z literární teorie a poetiky



vyjadřuje vlastní prožitky z uměleckých
děl

Vývoj v Československu v letech 1945 – 1970
Dotace učebního bloku: 3

Výsledky vzdělávání

Česká literatura 1945 –1970

Žák:









Učivo

vypracuje anotaci
zaznamenává bibliografické údaje
zná základní umělecké směry daného
období, jejich hlavní představitele a
stěžejní díla
čte krásnou literaturu, interpretuje
literární texty a diskutuje o nich
při rozboru literárních textů uplatňuje
znalosti z literární teorie a poetiky
vyjadřuje vlastní prožitky z uměleckých
děl
má přehled o kulturním dění ve svém
městě i širším regionu

poezie, próza, drama
kulturně historická situace

Významné osobnosti české poezie a české prózy 2. poloviny 20. století
Dotace učebního bloku: 20

Výsledky vzdělávání

Česká poezie a próza 2. poloviny 20. století

Žák:






Učivo

zaznamenává bibliografické údaje
čte krásnou literaturu, interpretuje
literární texty a diskutuje o nich
při rozboru literárních textů uplatňuje
znalosti z literární teorie a poetiky
vyjadřuje vlastní prožitky z uměleckých
děl
umí zařadit typická díla do jednotlivých
uměleckých směrů a příslušných
historických období

významní představitelé tohoto období

Období normalizace – literatura oficiální, samizdatová, exilová
Dotace učebního bloku: 6

Výsledky vzdělávání

Učivo

Literatura oficiální, samizdatová, exilová

Žák:






zjišťuje potřebné informace z dostupných
hlavní představitelé
zdrojů, umí si je vybírat a přistupovat k
nim kriticky
poezie, próza, drama
používá klíčových slov při vyhledávání
informačních pramenů
samostatně zpracovává informace
zaznamenává bibliografické údaje

Vývoj české literatury po roce 1989
Dotace učebního bloku: 6

Výsledky vzdělávání

Česká literatura po roce 1945

Žák:








Učivo

zaznamenává bibliografické údaje
zná základní umělecké směry daného
období, jejich hlavní představitele a
stěžejní díla
čte krásnou literaturu, interpretuje
literární texty a diskutuje o nich
při rozboru literárních textů uplatňuje
znalosti z literární teorie a poetiky
vyjadřuje vlastní prožitky z uměleckých
děl
umí zařadit typická díla do jednotlivých
uměleckých směrů a příslušných
historických období

obecná charakteristika

České divadlo a dramatické umění v 2. polovině 20. století, film, televize
Dotace učebního bloku: 15

Výsledky vzdělávání
Žák:







Učivo
Film, televizní zpracování literárních děl

zaznamenává bibliografické údaje
české divadlo, dramatické umění
při rozboru literárních textů uplatňuje
znalosti z literární teorie a poetiky
vyjadřuje vlastní prožitky z uměleckých
děl
má přehled o kulturním dění ve svém
městě i širším regionu
orientuje se v nabídce kulturních institucí
navštěvuje divadelní představení a umí je
interpretovat

Opakování k maturitě
Dotace učebního bloku: 12

Výsledky vzdělávání
Opakování teorie

Žák:







Učivo

vypracuje anotaci
analýza textů
má přehled o knihovnách a jejich
službách
zaznamenává bibliografické údaje
má přehled o kulturním dění ve svém
městě i širším regionu
orientuje se v nabídce kulturních institucí
navštěvuje divadelní představení a umí je
interpretovat

Umělecký styl, jeho útvary
Dotace učebního bloku: 4

Výsledky vzdělávání
Žák:








Učivo

Individuální styly, jazyky, kompozice
využívá emocionální a emotivní stránky beletristického textu, kombinace vyprávěcích,
mluveného slova, vyjadřuje postoje
popisných a úvahových prvků v uměleckém stylu
neutrální, pozitivní (pochválit) i negativní
(kritizovat, polemizovat)
přednese krátký projev
zjišťuje potřebné informace z dostupných
zdrojů, umí si je vybírat a přistupovat k
nim kriticky
samostatně zpracovává informace
rozumí obsahu textu i jeho částí

Jazyková kultura
Dotace učebního bloku: 4

Výsledky vzdělávání
Jazyková kultura

Žák:




Učivo

rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk,
dialekty a stylově příznakové jevy a ve
vlastním projevu volí prostředky
adekvátní komunikační situaci
používá adekvátní slovní zásoby včetně
příslušné odborné terminologie

jazyk – dorozumívací prostředek







vhodně se prezentuje, argumentuje a
obhajuje svá stanoviska
samostatně zpracovává informace
rozumí obsahu textu i jeho částí
má přehled o denním tisku a tisku své
zájmové oblasti
má přehled o knihovnách a jejich
službách

Práce s textem
Dotace učebního bloku: 10

Výsledky vzdělávání
Analýza textu

Žák:






Učivo

rozumí obsahu textu i jeho částí
čte krásnou literaturu, interpretuje
literární texty a diskutuje o nich
při rozboru literárních textů uplatňuje
znalosti z literární teorie a poetiky
vyjadřuje vlastní prožitky z uměleckých
děl
umí zařadit typická díla do jednotlivých
uměleckých směrů a příslušných
historických období

jazykověda, stylistika, literární teorie

Základy řečnického stylu
Dotace učebního bloku: 6

Výsledky vzdělávání
Žák:








Učivo
Rétorika

používá adekvátní slovní zásoby včetně
mluvený projev
příslušné odborné terminologie
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

Společenská kultura a kultura osobního projevu
Dotace učebního bloku: 6

Výsledky vzdělávání
Žák:






využívá emocionální a emotivní stránky
mluveného slova, vyjadřuje postoje
neutrální, pozitivní (pochválit) i negativní
(kritizovat, polemizovat)
přednese krátký projev
samostatně zpracovává informace
umí se vhodně prezentovat, má přehled
o pravidlech vhodného vyjadřování a
vystupování, volí adekvátní komunikační
strategie

Učivo
Normy kulturního vyjadřování, komunikační
situace a strategie, kultivovanost osobního
projevu

Jazykověda, obecné poučení o jazyce
Dotace učebního bloku: 3

Výsledky vzdělávání
Žák:











Učivo
Opakování

rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk,
jazyk, jazykověda
dialekty a stylově příznakové jevy a ve
vlastním projevu volí prostředky
adekvátní komunikační situaci
v písemném projevu uplatňuje znalosti
českého pravopisu
v písemném i mluveném projevu využívá
poznatků z tvarosloví
pracuje s nejnovějšími normativními
příručkami českého jazyka
odhaluje a opravuje jazykové nedostatky
a chyby
používá adekvátní slovní zásoby včetně
příslušné odborné terminologie
má přehled o předmětu zkoumání
jednotlivých jazykovědných disciplín a o
jejich vývoji
rozlišuje spisovný jazyk a jeho varianty,
obecnou češtinu, slangy a argot, dialekty

Slohové práce
Dotace učebního bloku: 2

Výsledky vzdělávání
Opakování

Žák:








Učivo

rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk,
fejeton, vypravování, úvaha, kritika,
dialekty a stylově příznakové jevy a ve
charakteristika……
vlastním projevu volí prostředky
adekvátní komunikační situaci
v písemném projevu uplatňuje znalosti
českého pravopisu
v písemném i mluveném projevu využívá
poznatků z tvarosloví
pracuje s nejnovějšími normativními
příručkami českého jazyka
odhaluje a opravuje jazykové nedostatky
a chyby
používá adekvátní slovní zásoby včetně
příslušné odborné terminologie

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

ODS
IKT
Anglický jazyk 1
Charakteristika předmětu
Charakteristika vyučovacího předmětu anglický jazyk
Obecné cíle
Výuka cizích jazyků je významnou součástí všeobecného vzdělávání žáků. Rozšiřuje a prohlubuje
jejich praktické řečové a písemné dovednosti získané na základní škole, popř. zprostředkovává
základní jazykové vědomosti gramatické, lexikální, pravopisné, fonetické aj. v druhém vyučovaném
jazycea tím vytváří základ pro jejich další jazykové zdokonalování.
Ve výuce cizích jazyků je třeba se klade důraz na motivaci žáka a jeho zájem o studium cizího jazyka,
proto se využívají 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 nezbytná jak z hlediska globálního, protože přispívá k bezprostřední
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 a lepší uplatnění na trhu práce.

Cíle výuky cizích jazyků:



komunikativní – efektivní účast v interaktivní komunikaci na základě získaných jazykových
kompetencí včetně nepřímé komunikace zahrnující přístup k informačním zdrojům
výchovně vzdělávací – formování osobnosti žáků, tolerance k hodnotám jiných národů a
jejich respektování.

Vzdělávání v prvním cizím jazyce navazuje na úroveň jazykových znalostí a komunikačních
kompetencí získaných na ZŠ klasifikovaných úrovní A2 podle SERR (Společného evropského
referenčního rámce) a směřuje k osvojení takové úrovně komunikativních jazykových kompetencí,
která odpovídá stupnici B1
Vzdělávání ve druhém cizím jazyce navazuje na poznání českého a prvního cizího jazyka ze ZŠ, vede a
směřuje k osvojení takové úrovně komunikativních jazykových kompetencí, která odpovídá stupnici
A2 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 včetně nejběžnější frazeologie
a odborné terminologie (15 resp. 20%), mluvnice, zvukové a grafické stránky jazyka,
zeměpisných poznatků 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,
obchodní korespondenci
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, kultura a tradice, literatura a umění

Tematické okruhy odborné



práce a zaměstnání, příprava na povolání, budoucí profese, hledání zaměstnání (inzerce,
žádost o místo, životopis), nezaměstnanost
obchod a trh, bankovnictví (terminologie v cizím jazyce na základě práce s texty)

Obchodní korespondence






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, využívání ICT, sebehodnocení
motivační činitele – zařazení her a soutěží, simulačních metod, veřejné prezentace žáků,
uplatňování projektové metody výuky, podpora aktivit mezipředmětového charakteru (např.
FIF).

Hodnocení výsledků žáků
V souvislosti s RVP je kladen důraz na informativní a výchovné funkce hodnocení. Žáci budou vedeni k
tomu, aby byli schopni objektivně kritického sebehodnocení a sebeposuzování.
Způsoby hodnocení spočívají v kombinaci známkování, slovního hodnocení, využívání bodového
systému, event. procentuálního vyjádření.
Základní formou hodnocení výsledků vzdělávání je klasifikace 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.

Doporučení RVP
Vzdělávání v cizích jazycích se významně podílí na přípravě žáků na aktivní život v multikulturní
společnosti, neboť vede žáky k získání jak obecných, tak komunikativních kompetencí k dorozumění v
situacích každodenního osobního a pracovního života. Připravuje žáky k efektivní účasti v přímé i
nepřímé komunikaci včetně přístupu k informačním zdrojům, rozšiřuje jejich znalosti o světě.
Současně přispívá k formování osobnosti žáků, učí je toleranci k hodnotám jiných národů, rozvíjí
jejich schopnost učit se po celý život. Žáci by měli zvládnout na různých úrovních řečové dovednosti
nejméně ve dvou jazycích.
Vzdělávání v cizím jazyce směřuje k osvojení takové úrovně komunikativních jazykových kompetencí,
která odpovídá:




u prvního cizího jazyka minimální úrovni B1 podle Společného evropského referenčního
rámce pro jazyky;
u dalšího cizího jazyka minimální úrovni A2 podle Společného evropského referenčního
rámce pro jazyky;
akvizici slovní zásoby čítající minimálně 2300 lexikálních jednotek za studium, z čehož obecně
odborná a odborná terminologie tvoří u úrovně B1 minimálně 20 %, u úrovně A2 15 %
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.

K podpoře výuky jazyků je vhodné pracovat s multimediálními výukovými programy a internetem,
utvářet příznivé školní prostředí, rozvíjet a využívat nabízené evropské programy. Rovněž je účelné
integrovat odborný jazyk do výuky, např. vytvářet podmínky pro částečnou výuku tematických celků
vybraných předmětů v cizím jazyce, zapojovat žáky do projektů a soutěží a navazovat kontakty a
spolupráci mezi školami doma i v zahraničí.
Pro motivaci žáků k učení cizích jazyků, pro jejich osobní zkušenost a poznání života v multikulturní
společnosti se doporučuje organizování odborných jazykových pobytů a zahraničních stáží.
Škola vytváří podmínky pro motivaci a vedení Evropského jazykového portfolia, a tím rovněž
podporuje pozitivní přístup žáků k učení se cizím jazykům.
Je třeba, aby škola respektovala cizí jazyk, který již žáci v základním vzdělávání studovali.

Obsah vzdělávání (učivo) je v RVP vymezen jednotně pro úroveň B1 i A2 a z didaktického hlediska je
rozdělen do čtyř kategorií. Školy při tvorbě ŠVP zohlední všechny zmiňované kategorie učiva. Je
samozřejmé, že v procesu výuky se všechny čtyři kategorie přirozeně a nenásilně propojují. Není
žádoucí je vyučovat izolovaně. V kompetenci škol je zařazení takových témat do ŠVP, která odpovídají
potřebě a specializaci vyučovaných oborů.
Výsledky vzdělávání jsou v ŠVP diferencovány podle úrovní jazykových kompetencí lingvistických,
sociolingvistických a pragmatických.
Průřezová témata pokrývaná předmětem
Člověk a svět práce





informace o různých profesích
komunikace při jednáních
komunikace se zaměstnavatelem
spoluutváření obrazu firmy

Informační a komunikační technologie




využití internetu k vyhledávání informací
využití on-line učebnic a testů
prezentace

Občan v demokratické společnosti







orientace v masových médiích, jejich kritické hodnocení
jednání s lidmi
veřejný zájem a prospěch lidí v jiných zemích a kontinentech
vztah k materiálním a duchovním hodnotám
tolerance a respekt k tradicím
aktivní vystupování proti rasové nesnášenlivosti a xenofobii

Člověk a životní prostředí




poznání světa a porozumění jeho zákonitostem
pochopení významu strategie udržitelnosti rozvoje světa a jejího zajištění v zemích
dané jazykové oblasti
pochopení a respekt k ekologickému chování

1. ročník

Mgr. Hana Svobodová, 4 týdně, P
1. lekce – personalities, family
Dotace učebního bloku: 29

Výsledky vzdělávání
Žák:


s vizuální oporou rozumí popisu osoby

Učivo












rozumí populárně-naučnému textu
pojednávající o volném čase mladých lidí
ve Velké Británii
rozumí rozhovoru mladých lidí o jejich
volném čase
rozumí čtenému, populárně-naučnému
textu o módě, módních trendech a
vzhledu mladých lidí
popíše osobnost známého člověka
popíše vzhled jiné osoby
vyjádří, co se mu líbí a co nelíbí
vyměňuje si názory s kamarádem o
povaze lidí
napíše svůj osobní profil do internetové
„chatroom“

Slovní zásoba: rodina a každodenní aktivity členů
rodiny, sport a koníčky, údaje, datum
Gramatika: přivlastňování, množné číslo
podstatných jmen, přítomný čas prostý
Výslovnost: koncové “-s“, uzavřené “Λ“

2. lekce – sport
Dotace učebního bloku: 26

Výsledky vzdělávání
Žák:











Učivo
Slovní zásoba: sport, volný čas

rozumí čtené zprávě ze sportovního
Gramatika: minulý čas prostý vs. minulý čas
utkání
rozumí čtenému i slyšenému rozhovoru průběhový
Výslovnost: koncové „-ed“
mladých lidí o jejich aktivitách v
uplynulých dnech
vyplní dotazník o svém vztahu k sportu
stručně popíše sportovní událost
pomocí slovní nápovědy formuluje
otázky pro interview se sportovcem
vede interview se
sportovcem/sportovkyní
povídá si s kamarádem o tom, co dělali v
uplynulých dnech
ústně stručně referuje o minulé události
napíše článek do časopisu o slavném
sportovci

3. lekce – my town and country
Dotace učebního bloku: 26

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:









rozumí popisu města či venkova
podle instrukcí najde cíl své cesty
rozliší ve větě, zda jde o generalizující
informaci nebo ne
s vizuální oporou popíše prostředí
venkova nebo města
vyjmenuje výhody a nevýhody bydlení ve
městě či na venkově a vyjádří se k nim
vede rozhovor nad plánkem města
vyměňuje si s kamarádem informace o
způsobech jejich bydlení
vytvoří leták, ve kterém informuje o
turisticky zajímavém místě

Slovní zásoba: město a venkov, předložky
pohybu, složená slova
Gramatika: počitatelná a nepočitatelná
podstatná jména, členy, neurčitá zájmena,
vyjádření množství
Výslovnost: určitý člen “the”

4. lekce – cultural life
Dotace učebního bloku: 27

Výsledky vzdělávání
Žák:












pomocí nápovědy identifikuje filmové
žánry
rozumí v slyšeném textu, o jakém
filmovém žánru se mluví
rozumí krátké biografii herce/herečky
rozumí obsahu výtahu z filmu
stručně vyjádří svůj názor na shlédnutý
film
porovná dva filmy
uvede důvod, proč nemůže něco udělat
nebo někam jít
vystihne hlavní myšlenky a hlavní body
filmu
vyměňuje si s kamarádem své názory na
film
požádá o zopakování informace, pokud ji
nepostihne
vytvoří písemný výtah obsahu filmu,
který se mu líbil

Učivo
Slovní zásoba: filmové žánry, přídavná jména
popisující film, typy TV programů,
Gramatika: přídavná jména zakončena na “-ed” a
“-ing”, 2. a 3. stupeň přídavných jmen,
srovnávání
Výslovnost: oslabená výslovnost slov ve větě

5. lekce – shopping
Dotace učebního bloku: 28

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:










s vizuální oporou rozliší a pojmenuje
druhy obchodů
z rozhovoru rodilých mluvčích pozná, v
jakém obchodě se nachází
vystihne hlavní body čteného, populárně
naučného textu o příležitostech, kdy si
lidé ve Velké Británii dávají dárky
vystihne hlavní body slyšeného
rozhovoru
ústně popíše významnou budovu
vyměňuje si informace s vrstevníkem o
příležitostech, kdy si v rodině dávají
dárky
napíše neformální děkovný dopis

Slovní zásoba: nakupování, peníze, zvláštní
příležitosti, budovy, v obchodě
Gramatika: předpřítomný čas, minulý čas vs.
předpřítomný čas, otázka „Jak dlouho?“
Výslovnost: čísla v cenách

2. ročník

Mgr. Hana Svobodová, 3 týdně, P
6. lekce – technology and useful gadgets
Dotace učebního bloku: 21

Výsledky vzdělávání
Žák:












Učivo
Slovní zásoba: elektronické přístroje, místa

pojmenuje elektronické přístroje a
Gramatika: frázová slovesa, vyjádření budoucího
přiřadí k nim jejich funkci
děje, nulový člen, vyjádření „snad“, „možná“
rozumí smyslu rozhovoru dvou lidí
ztracených v přírodě o tom, jak zamýšlí Výslovnost: “going to”
řešit svou situaci
vystihne obsah jednotlivých odstavců
populárně naučného textu o využití
mobilu
vystihne hlavní myšlenku v krátkém
naučném textu o detektoru lži
rozumí obsahu krátkého textu o
pravděpodobnosti stavu věcí
stručně vyjádří, co zamýšlí dělat v dané
situaci či v nadcházejících chvílích
vyhledá ve čteném, populárně-naučném
textu o technologii konkrétní informace
vyjádří svůj názor na užitečnost
technologie
domluví si schůzku s kamarádem



napíše formální dopis – stížnost na
funkčnost zakoupeného výrobku

7. lekce – cultures and customs
Dotace učebního bloku: 19

Výsledky vzdělávání
Žák:
 rozliší a pojmenuje různé druhy vzájemných
pozdravů lidí
 rozumí slyšenému textu o chování lidí v
různých zemích
 vystihne hlavní body populárně-naučného
textu o neobvyklých svátcích a jejich oslavách
 pomocí slovní nápovědy popíše ústně i
písemně způsoby stolování a chování se na
návštěvě v ČR
 vypráví o neobvyklých svátcích a jejich
oslavách
 zformuluje pozvání na společný večer
 v rozhovoru přijme nebo odmítne pozvání na
večírek
 napíše krátký dopis kamarádovi, ve kterém
ho pozve na oslavu narozenin
 napíše krátký dopis kamarádovi, ve kterém
přijme pozvání na večírek
 napíše krátký dopis kamarádovi, ve kterém
mu sdělí důvody, proč musí odmítnout jeho
pozvání na večírek

Učivo
Slovní zásoba: gesta, sociální aktivity, pozvání,
zvyky
Gramatika: frázová slovesa, slovesa „muset“,
„nesmět“, „nemuset“, podmínkové věty –
1. kondicionál
Výslovnost: „will“, „won´t“

8. lekce – global issues
Dotace učebního bloku: 19

Výsledky vzdělávání
Žák:




Učivo
Slovní zásoba: hurikány, povodně, hladomor

rozumí hlavnímu tématu krátkého
projevu v rozhlasu
s vizuální oporou pojmenuje hlavní
globální problémy
rozumí slyšenému i čtenému krátkému
textu nebo větám navrhující řešení
globálních problémů

Gramatika: frázová slovesa, přací věty
2. kondicionál







navrhne, jak by šlo zlepšit životní
prostředí v jeho okolí
vyjádří své přání změnit současný stav či
situaci
zeptá se na radu, co dělat ve svízelné
situaci a diskutuje o jejich možných
následcích
sdělí své názory k jednomu z globálních
problémů ve slohové práci

9. lekce – crime and criminals
Dotace učebního bloku: 20

Výsledky vzdělávání
Žák:







Učivo
Slovní zásoba: zločin a zločinci, extrémy, výpověď
o zločinu

pojmenuje běžné zločiny a projevy
vandalismu s vizuální oporou
pochopí, o jakém zločinu se v rozhovoru Gramatika: tvorba podstatných jmen pomocí
přípon, hovorové výrazy
lidí baví
Výslovnost: intonace zdůrazněného slova ve větě
rozumí krátkému čtenému textu o
neobvyklých zločinech
gramaticky správně formuluje sled
událostí a jeho činností během dne
nahlásí na policejní stanici krádež
sdělí sled událostí v písemném vyprávění

10. lekce – book reviews, publications
Dotace učebního bloku: 20

Výsledky vzdělávání
Žák:








Učivo

Slovní zásoba: publikace, knihy a texty, fikce,
rozumí slyšeným dotazníkovým otázkám oddělení v knihkupectví
rozumí obsahu krátkého naučného textu
Gramatika: trpný rod v přítomném čase, trpný
o výjimečných typech textu
stručně charakterizuje známého českého rod v ostatních časech
Výslovnost: přízvuk ve slovech
spisovatele a jeho tvorbu
vyhledá v textu hovorové výrazy a
vysvětlí je běžnými slovy
vyhledá detailní informace v recenzi
knihy
simuluje interview se známým
spisovatelem
simuluje rozhovor s textařem písně




zamluví si v knihkupectví knížku, o kterou
má zájem a zjistí detaily vyzvednutí
napíše recenzi knihy, kterou přečetl a
která se mu líbila

3. ročník

Mgr. Hana Svobodová, 3 týdně, P
1. Lekce – fashion, travelling
Dotace učebního bloku: 20

Výsledky vzdělávání
Žák:













Učivo
Učivo

v slyšeném komentáři rozpozná, jaký
model je popisován
rozumí hlavním bodům čteného popisu
Londýňanů
v slyšeném názoru mluvčího na lidi jeho
země rozliší národnost mluvčího
postihne hlavní myšlenku krátkého
čteného textu – popisu života
neobyčejného člověka
charakterizuje lidi své země, sdělí svůj
názor na lidi jiných zemí
vypráví někomu o lidech na fotce
představí se a napíše o sobě a svých
zálibách v strukturovaném osobním
dopise
povídá si s kamarádem o svých obvyklých
činnostech a povinnostech a svém postoji
či vztahu k nim
baví se s kamarády o lidech a událostech
na fotkách

Slovní zásoba: oblečení a móda, příprava na
cestu, složená přídavná jména, národnosti
Gramatika: pořadí přídavných jmen ve větě,
přítomný čas, statická a dynamická slovesa, vazba
slovesa a infinitivu/ “-ing“ formy

2. Lekce – narrative events, holiday, festivals
Dotace učebního bloku: 19

Výsledky vzdělávání
Žák:




Učivo
Učivo

rozumí hlavní hlavnímu tématu
Slovní zásoba: pocity, zvyky, svátky, koncovky
slyšeného vyprávění a rozpozná pocity
podstatných jmen, předpony přídavných jmen,
mluvčího
rozumí hlavním bodům čteného textu – vazba přídavného jména a předložky, pořadí slov,
popisu významného dne ve Velké Británii









popíše svoje pocity
popíše život před mnoha lety,
charakterizuje děje a věci, které jsou už
záležitostí minulosti
stylisticky správně napíše vyprávění o
události jednoho dne/večera
zeptá se kamaráda na jeho pocity při
různých příležitostech a na podobné
otázky odpoví
ptá se kamaráda na detaily události,
kterou popisuje

přídavná jména s koncovkou “-ed” a “-ing“,
frázová slovesa
Gramatika: minulý čas, vazba “used to”, zvolací
věty
Výslovnost: “used to”

3. Lekce – the world of work, jobs
Dotace učebního bloku: 19

Výsledky vzdělávání
Žák:













Učivo
Učivo

ve čteném inzerátu rozpozná místo
výkonu práce, její náplň a charakter
rozumí novinovému článku, který se
zabývá statistickými údaji o zahraničních
pracovnících ve Velké Británii
odhadne podle obrázku hlavní myšlenku
populárně naučného článku o
neobvyklém povolání pro muže a ženy a
čtením zjistí, zda měl pravdu
rozumí obsahu čtených inzerátů, které se
týkají pracovní příležitosti a rozpozná ve
slyšeném projevu mluvčího, na který z
inzerátů reaguje
gramaticky správně rozvíjí popis lidí, míst
a věcí
vymění si názor s kamarádem na
nejzajímavější povolání
diskutuje s kamarády o výhodách a
nevýhodách práce v zahraničí
pohovoří s kamarádem o předsudcích při
volbě povolání
zeptá se a odpoví na otázky při
pracovním pohovoru

Slovní zásoba: povolání a vyjádření rodu, místa a
činnosti v práci, popis práce, koncovky
podstatných jmen vyjadřující povolání,
oddělitelná a neoddělitelná frázová slovesa
Gramatika: vztažné věty vypustitelné a
nevypustitelné
Výslovnost: intonace otázek a zvolacích vět

4. Lekce – health and diseases
Dotace učebního bloku: 20

Výsledky vzdělávání
Žák:
















Učivo
Učivo

v slyšeném rozhovoru rozpozná, o jakém
zranění mluvčí hovoří
pochopí hlavní myšlenku naučného textu
o obezitě a dietě a vyhledá v něm
specifické informace
postihne hlavní myšlenku a hlavní body
populárně naučného článku o tom, jak si
zlepšit paměť
rozumí radě lékaře, jak se léčit
v čteném textu rozliší děj, který probíhá
od minulosti do současnosti a může
pokračovat do budoucnosti
stylisticky správně popíše, napíše
neformální dopis, ve kterém informuje
své blízké
zeptá se kamaráda na jeho zranění v
životě a na podobné otázky odpoví
vzájemně se s kamarádem ptají a
odpovídají na otázky o tom, co dosud v
životě udělali nebo dokázali
zahraje si s kamarádem hru na paměť
simuluje rozhovor pacienta a lékaře

Slovní zásoba: části těla, vnitřní orgány, bolesti,
symptomy, nemoci
Gramatika: minulý čas a předpřítomný čas,
předpřítomný čas průběhový
Výslovnost: homonyma

5. Lekce – technology
Dotace učebního bloku: 18

Výsledky vzdělávání
Žák:





Učivo
Učivo

v slyšeném rozhovoru rozpozná, o
kterém přístroji výpočetní techniky je řeč
rozliší jednotlivé mluvčí v slyšeném
kontextu podle jejich názoru na stav
životního prostředí
postihne hlavní myšlenku a hlavní body
čtené eseje reagující na otázku, zda svět
bude v budoucnu lepší nebo horší

Slovní zásoba: počítačová technika, předpony
podstatných jmen, složená podstatná jména,
ustálená spojení slovesa a podstatného jména
Gramatika: tzv. nultý kondicionál, vyjádření
spekulace a předpovědi, tzv. první kondicionál,
budoucí čas prostý a průběhový, časové věty,
slovesa s vazbou s infinitivem









gramaticky správně formuluje odhad a
předpověď vývoje techniky a lidstva v
budoucnosti
napíše úvahu o tom, zda svět bude v
budoucnu lepší nebo horší
vyjádří souhlas či nesouhlas s názorem na
vývoj věcí či událostí v budoucnosti
zeptá se kamaráda, co bude dělat v
určitou dobu v budoucnosti a na
podobné otázky odpoví
navrhne kamarádovi činnost na víkend a
na podobné návrhy reaguje

4. ročník

Mgr. Hana Svobodová, 5 týdně, P
6. Lekce – crime, formal letter, inquiry
Dotace učebního bloku: 31

Výsledky vzdělávání
Žák:














Učivo
Učivo

v slyšeném textu rozliší činnost
popisovaných osob
rozumí obsahu čteného, populárně
naučného článku a doplní ho o chybějící
detailní informace
rozumí hlavním bodům a detailním
informacím čteného popisu skutečného
kriminálního příběhu
pojmenuje vybavení a příslušenství
domu/bytu
vyvodí závěr situace/činnosti na základě
pochopení faktů
reprodukuje vyslechnutý krátký text
reprodukuje dotazy a otázky jiných
rezervuje si ubytování pomocí
formálního dopisu
odhadne pravdivost či nepravdivost
vyslechnuté popisované události a
adekvátně na ni reaguje
domluví se s kamarádem na kompromisu
s využitím vhodných výrazových
prostředků

Slovní zásoba: vyšetřování zločinu, místo činu,
dům a zahrada, složená podstatná jména, frázová
slovesa
Gramatika: vyjádření jistoty nebo pochybnosti
pro minulý děj, nepřímá řeč, nepřímá otázka,
vazba slovesa na dva předměty
Výslovnost: intonace

7. Lekce – relationships, job application, CV
Dotace učebního bloku: 30

Výsledky vzdělávání
Žák:













Učivo
Učivo

rozumí krátkému čtenému textu
popisující citový vztah mezi hochem a
dívkou
porozumí obsahu čteného textu o
neobvyklém způsobu seznámení se a
doplní ho
v slyšeném rozhovoru rozliší jednotlivé
mluvčí podle jejich názoru na tzv.
rychloseznamku
rozumí hlavnímu tématu rozhlasového
dokumentárního vysílání o básníkovi
v slyšených rozhovorech dvou lidí
rozpozná, jaký je mezi nimi vztah
vypráví o seznámení, schůzkách a
vztazích mezi hochem a dívkou
vyjádří svůj názor na vztahy přes internet
povídá si s kamarádem o imaginárních
situacích dle svých přání a tužeb
písemně, neformálním dopisem, reaguje
na pozvání

Slovní zásoba: schůzky a vztahy, časové výrazy, tří
slovná frázová slovesa
Gramatika: 2. a 3. stupeň přídavných jmen a
příslovcí, tzv. druhý kondicionál, přací věty, větné
dodatky, časové předložky

8. Lekce – travelling, offer, complaint
Dotace učebního bloku: 26

Výsledky vzdělávání
Žák:







Učivo
Učivo

rozumí čtenému příběhu, který je
spojený s různými druhy cestování
rozliší informace slyšených hlášení pro
cestující
v slyšeném vyprávění rozliší, jaké země
mluvčí navštívili a jaký měli z dovolené
zážitek či pocity
rozumí hlavním bodům čteného sci-fi
příběhu
rozliší chronologii děje v čteném příběhu
z neobvyklé dovolené v slyšeném dialogu

Slovní zásoba: cestování a doprava, přídavná
jména spojená s cestováním, dovolená, výlety a
exkurze, turistika, slovesa vážící se s předložkami
Gramatika: trpný rod, neurčitá zájmena, nepřímé
otázky, uvádějící „to“











popíše podle obrázku situaci při běžném i
méně obvyklém cestování
gramaticky správně formuluje věty o
vzniku, výrobě a využití různých
dopravních prostředků
nepřímými otázkami formuluje zdvořilé
dotazy, například při odbavování na
letišti či v jiných situacích spojených s
cestováním a kupováním jízdenek
vyměňuje si s kamarádem názor na
nejpopulárnější místa pro dovolenou a na
důvod jejich popularity
reaguje na otázky o podobě světa bez
některých dopravních prostředků
zeptá se kamaráda na jeho ideální
dovolenou a na stejné otázky odpoví

9. Lekce – money and finance, order
Dotace učebního bloku: 30

Výsledky vzdělávání
Žák:













Učivo
Učivo

pochopí myšlenku citátu ze sci-fi románu
ve slyšeném rozhovoru rozliší názory
jednotlivých mluvčích na jejich vztah k
penězům
v slyšeném projevu rozumí názorům
jednotlivých mluvčích na reklamy pro
mladé lidi
v slyšeném rozhovoru několika mluvčích
rozliší, kteří z nich mají odlišná stanoviska
rozumí novinovému článku
pojednávajícím o firemních reklamách na
škole a vyhledá v něm specifická slova a
výrazy
vypráví o pomyslné události v minulosti a
jejich možných následcích
vysvětlí, komu by věnoval část výhry a
proč
vyžádá si informace pomocí formálního
písemného projevu
zeptá se kamaráda, co by dělal, kdyby …
a na stejné otázky odpoví

Slovní zásoba: peníze a platby, malá a velká čísla,
ustálená spojení předložky a podstatného jména
Gramatika: vyjádření „nechat si něco udělat“,
zvratná zájmena, tzv. třetí kondicionál, účelové
věty
Výslovnost: “have” v různých časech a spojeních



v rozhovoru obhajuje svoje stanovisko a
reaguje na alternativní návrhy kamaráda

10. Lekce – art, discursive essay
Dotace učebního bloku: 28

Výsledky vzdělávání
Žák:













Učivo
Učivo

v slyšeném projevu rozliší, jakým uměním
se jeho představitelé zabývající
gramaticky správně zkrátí vedlejší věty
při podrobném popisu umění či
uměleckých děl
gramaticky správně formuluje svůj
statistický odhad na vztah svých
spolužáků k umění
napíše esej, ve které teoreticky rozebere
na vliv umění na naše životy
zeptá se kamaráda, jakým uměleckým
nadáním by rád disponoval a na obdobné
otázky odpoví
v diskusi s kamarády objasňuje svůj
postoj k umění a reaguje na názory
kamarádů
reaguje na novinový článek o umělcích
pomocí vhodných výrazů
vymění si s kamarádem názor na
vydařené a nevydařené umělecké
představení

Slovní zásoba: výtvarné a divadelní umění, umělci
a umělecké činnosti, složená podstatná jména
Gramatika: příčestí, všeobecná zájmena, tak /
takový,
Výslovnost: intonace vět s výrazy „tak“ a „takový“

Anglický jazyk 2
Charakteristika předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu anglický jazyk
Obecné cíle
Výuka cizích jazyků je významnou součástí všeobecného vzdělávání žáků. Rozšiřuje a
prohlubuje jejich praktické řečové a písemné dovednosti získané na základní škole, popř.
zprostředkovává základní jazykové vědomosti gramatické, lexikální, pravopisné, fonetické aj.
v druhém vyučovaném jazycea tím vytváří základ pro jejich další jazykové zdokonalování.
Ve výuce cizích jazyků je třeba se klade důraz na motivaci žáka a jeho zájem o studium cizího
jazyka, proto se využívají 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 nezbytná jak z hlediska globálního, protože přispívá k
bezprostřední 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 a lepší uplatnění na trhu práce.
Cíle výuky cizích jazyků:




komunikativní – efektivní účast v interaktivní komunikaci na základě získaných
jazykových kompetencí včetně nepřímé komunikace zahrnující přístup k informačním
zdrojům
výchovně vzdělávací – formování osobnosti žáků, tolerance k hodnotám jiných národů
a jejich respektování.

Vzdělávání v prvním cizím jazyce navazuje na úroveň jazykových znalostí a komunikačních
kompetencí získaných na ZŠ klasifikovaných úrovní A2 podle SERR (Společného
evropského referenčního rámce) a směřuje k osvojení takové úrovně komunikativních
jazykových kompetencí, která odpovídá stupnici B1
Vzdělávání ve druhém cizím jazyce navazuje na poznání českého a prvního cizího jazyka ze
ZŠ, vede a směřuje k osvojení takové úrovně komunikativních jazykových kompetencí, která
odpovídá stupnici A2 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 včetně nejběžnější
frazeologie a odborné terminologie (15 resp. 20%), mluvnice, zvukové a grafické
stránky jazyka,
zeměpisných poznatků 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, obchodní korespondenci
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, kultura a tradice, literatura a umění

Tematické okruhy odborné



práce a zaměstnání, příprava na povolání, budoucí profese, hledání zaměstnání
(inzerce, žádost o místo, životopis), nezaměstnanost
obchod a trh, bankovnictví (terminologie v cizím jazyce na základě práce s texty)

Obchodní korespondence






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, využívání ICT, sebehodnocení



motivační činitele – zařazení her a soutěží, simulačních metod, veřejné prezentace
žáků, uplatňování projektové metody výuky, podpora aktivit mezipředmětového
charakteru (např. FIF).

Hodnocení výsledků žáků
V souvislosti s RVP je kladen důraz na informativní a výchovné funkce hodnocení. Žáci
budou vedeni k tomu, aby byli schopni objektivně kritického sebehodnocení a
sebeposuzování.
Způsoby hodnocení spočívají v kombinaci známkování, slovního hodnocení, využívání
bodového systému, event. procentuálního vyjádření.
Základní formou hodnocení výsledků vzdělávání je klasifikace 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.
Doporučení RVP
Vzdělávání v cizích jazycích se významně podílí na přípravě žáků na aktivní život v
multikulturní společnosti, neboť vede žáky k získání jak obecných, tak komunikativních
kompetencí k dorozumění v situacích každodenního osobního a pracovního života. Připravuje
žáky k efektivní účasti v přímé i nepřímé komunikaci včetně přístupu k informačním zdrojům,
rozšiřuje jejich znalosti o světě. Současně přispívá k formování osobnosti žáků, učí je
toleranci k hodnotám jiných národů, rozvíjí jejich schopnost učit se po celý život. Žáci by
měli zvládnout na různých úrovních řečové dovednosti nejméně ve dvou jazycích.
Vzdělávání v cizím jazyce směřuje k osvojení takové úrovně komunikativních jazykových
kompetencí, která odpovídá:




u prvního cizího jazyka minimální úrovni B1 podle Společného evropského
referenčního rámce pro jazyky;
u dalšího cizího jazyka minimální úrovni A2 podle Společného evropského
referenčního rámce pro jazyky;
akvizici slovní zásoby čítající minimálně 2300 lexikálních jednotek za studium, z
čehož obecně odborná a odborná terminologie tvoří u úrovně B1 minimálně 20 %, u
úrovně A2 15 % 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 CDROM, 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.

K podpoře výuky jazyků je vhodné pracovat s multimediálními výukovými programy a
internetem, utvářet příznivé školní prostředí, rozvíjet a využívat nabízené evropské programy.
Rovněž je účelné integrovat odborný jazyk do výuky, např. vytvářet podmínky pro částečnou
výuku tematických celků vybraných předmětů v cizím jazyce, zapojovat žáky do projektů a
soutěží a navazovat kontakty a spolupráci mezi školami doma i v zahraničí.
Pro motivaci žáků k učení cizích jazyků, pro jejich osobní zkušenost a poznání života v
multikulturní společnosti se doporučuje organizování odborných jazykových pobytů a
zahraničních stáží.
Škola vytváří podmínky pro motivaci a vedení Evropského jazykového portfolia, a tím rovněž
podporuje pozitivní přístup žáků k učení se cizím jazykům.
Je třeba, aby škola respektovala cizí jazyk, který již žáci v základním vzdělávání studovali.
Obsah vzdělávání (učivo) je v RVP vymezen jednotně pro úroveň B1 i A2 a z didaktického
hlediska je rozdělen do čtyř kategorií. Školy při tvorbě ŠVP zohlední všechny zmiňované
kategorie učiva. Je samozřejmé, že v procesu výuky se všechny čtyři kategorie přirozeně a
nenásilně propojují. Není žádoucí je vyučovat izolovaně. V kompetenci škol je zařazení
takových témat do ŠVP, která odpovídají potřebě a specializaci vyučovaných oborů.
Výsledky vzdělávání jsou v ŠVP diferencovány podle úrovní jazykových kompetencí
lingvistických, sociolingvistických a pragmatických.
Průřezová témata pokrývaná předmětem
Člověk a svět práce





informace o různých profesích
komunikace při jednáních
komunikace se zaměstnavatelem
spoluutváření obrazu firmy

Informační a komunikační technologie




využití internetu k vyhledávání informací
využití on-line učebnic a testů
prezentace

Občan v demokratické společnosti







orientace v masových médiích, jejich kritické hodnocení
jednání s lidmi
veřejný zájem a prospěch lidí v jiných zemích a kontinentech
vztah k materiálním a duchovním hodnotám
tolerance a respekt k tradicím
aktivní vystupování proti rasové nesnášenlivosti a xenofobii

Člověk a životní prostředí




poznání světa a porozumění jeho zákonitostem
pochopení významu strategie udržitelnosti rozvoje světa a jejího zajištění v zemích
dané jazykové oblasti
pochopení a respekt k ekologickému chování

1. ročník

Mgr. Hana Svobodová, 4 týdně, P
Lekce 1- personalities, family
Dotace učebního bloku: 29

Výsledky vzdělávání
Žák:














Učivo
Slovní zásoba: rodina, každodenní aktivity, sport
a koníčky, údaje, datum

rozumí slyšenému vyprávění mluvčího,
který jednoduchým způsobem popisuje
Gramatika: přivlastňování, množné číslo
lidi, které denně potkává
podstatných jmen, přítomný čas prostý
v krátkém textu o anglické královně
Výslovnost: koncové “-s“, uzavřené “Λ“
vyhledá žádané informace
rozumí slyšeným odpovědím mluvčích na
položenou otázku
postihne v slyšeném textu specifické
informace
vyhledá v čteném textu o neobvyklé
rodině podstatné informace
jednoduchým způsobem popíše sebe,
svou rodinu a své kamarády a co dělají
stručně charakterizuje anglickou
královskou rodinu
povídá o svých zájmech
charakterizuje sám sebe v osobním
dopise novému kamarádovi
zeptá se na kamaráda na základní osobní
údaje a na jeho každodenní život a na
podobnou otázku odpoví
představí mezi sebou své kamarády

Lekce 2 – sport
Dotace učebního bloku: 26

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
















přiřadí názvy sportů a volnočasových
aktivit k obrázkům
rozumí otázkám reportéra v jeho
rozhovoru se sportovcem
postihne hlavní informace v slyšeném
profilu špičkového sportovce
rozumí hlavním bodům novinového
článku o sportu
rozumí obsahu čtené a slyšené písně
v slyšeném rozhovoru o oblíbených
hudebních hvězdách postihne specifické
informace
stručně charakterizuje běžné sporty a
vyjádří svůj vztah k nim
popíše svoje rutinní činnosti
pojmenuje části těla
vyjádří jednoduchým způsobem, co se
mu líbí a co ne
zeptá se jiných na jejich zájmy a koníčky a
na podobné otázky odpoví
zeptá se kamaráda na oblíbené a
neoblíbené činnosti a na podobné otázky
odpoví
sestaví a napíše leták – oznámení o akci,
kterou pořádají členové jeho kroužku

Průřezová témata

Slovní zásoba: sport, koníčky a volnočasové
aktivity, části těla
Gramatika: otázky v přítomném čase prostém,
frekvenční příslovce, pád osobních zájmen,
rozkazovací způsob
Výslovnost: intonace zájmen

Přesahy do

Přesahy z

Český jazyk a literatura
1. ročník
Běžná komunikace, vypravování
Český jazyk a literatura
1. ročník
Slovní zásoba a její obohacování
Lekce 3 – my town and country
Dotace učebního bloku: 26

Výsledky vzdělávání
Žák:

Učivo
Učivo



















v slyšeném textu rozliší, o jakých
vyučovacích předmětech se hovoří
přiřadí k předmětům jednotlivé učebnice
podle jejich názvu
rozumí krátkému naučnému textu o
vzdělávání a postihne jeho hlavní body
vyhledá v naučném textu o vzdělávání
specifické informace
rozumí slyšenému i čtenému popisu, jak
se někam dostat v budově školy
pojmenuje vyučovací předměty a sdělí
které má v oblibě
popíše, co a kdo se nachází v dané
místnosti, na daném místě / v prostoru
vylíčí, jak si představuje ideální školu
podá instrukce, jak se v budově někam
dostat
popíše ústně i písemně typický týden ve
škole
zeptá se kamaráda, jaké vyučovací
předměty v ten den má ve škole a na
stejnou otázku odpoví
zeptá se kamaráda na jeho školu, na
možnosti a povinnosti spojené s pobytem
v ní
přiřadí názvy hudebních nástrojů k jejich
vyobrazení
popíše, co má někdo na sobě a jak
vypadá
pojmenuje aktuální činnosti lidí v dané
situaci

Slovní zásoba: určování místa, procházka
městem, škola, vyučovací předměty, třída ve
škole, nábytek, předložky místa
Gramatika: vazba “there is” / ”there are”, sloveso
„mít povinnost“
Výslovnost: “have to” / “has to” ve větě, intonace
pokynů

Lekce 4 – cultural life
Dotace učebního bloku: 27

Výsledky vzdělávání
Žák:




Učivo
Učivo

přiřadí názvy oblečení a barev k jejich
zobrazení
ze slyšeného rozhovoru postihne, co
mluvčí právě dělají
postihne hlavní body charakteristiky
filmové hvězdy

Slovní zásoba: oblečení, popisná přídavná jména,
hudební nástroje, večírek, činnosti ve volném
čase, předložky času
Gramatika: přítomný čas průběhový, sloveso
„moci“ /“nemoci“, příslovce













rozumí krátkému novinovému článku – Výslovnost: koncové “-ing”
rozhovoru novináře s profesionálním
organizátorem večírků
přiřadí názvy hudebních nástrojů k jejich
vyobrazení
popíše, co má někdo na sobě a jak
vypadá
pojmenuje aktuální činnosti lidí v dané
situaci
postihne situaci na obrázku
charakterizuje hudební festival
sdělí, jak dobře nebo špatně zvládá
běžné činnosti
zeptá se kamaráda, jak zvládá některé
činnosti a dovednosti
domluví si schůzku
vytvoří e-mailovou pozvánku na večírek

Lekce 5 – shopping
Dotace učebního bloku: 28

Výsledky vzdělávání
Žák:












Učivo
Učivo

přiřadí geografické pojmy k jejich
zobrazením
rozumí hlavním bodům jednoduchých
naučných textů o přírodě, přírodních
parcích, divokých zvířatech apod. a
vyhledá v nich specifické informace
podle slyšeného popisu rozpozná, o
kterém přírodním parku je řeč
vyřeší jednoduchý zeměpisný kviz
přiřadí jména divokých zvířat k jejich
zobrazení
přiřadí typy ubytování na dovolené k
jejich vyobrazení
zeptá se, na kterém kontinentu se
nachází známé přírodní úkazy a místa
porovná kvalitu a velikost dvou položek,
věcí, zvířat apod.
popíše známý přírodní park
charakterizuje extrémy mezi lidmi,
zvířaty, věci, zeměpisnými místy apod.

Slovní zásoba: druhy obchodů, nákup, rozhovor s
prodavačem, přídavná jména míry, divočina,
divoká zvířata, činnosti v přírodě, předložky
místa, ubytování o dovolené
Gramatika: stupňování přídavných jmen,
vyjádření „rád bych“ / „chtěl bych“, člen u
zeměpisných názvů
Výslovnost: “ə”






vyměňuje si s kamarádem názor na „nej“ kolem nás v běžných, známých situacích
zeptá se na otvírací dobu a na vstupné do
ZOO, Národního parku, muzea, galerie
apod. a podobné informace sdělí
napíše pohled z prázdnin, ve kterém
sdělí, jak místo vypadá a co tam dělá

2. ročník

Mgr. Hana Svobodová, 3 týdně, P
Lekce 6 – geography
Dotace učebního bloku: 21

Výsledky vzdělávání
Žák:













Učivo
Učivo

rozumí obsahu turistického prospektu
v slyšené reklamě rozpozná, o jakých
památkách se hovoří
rozumí hlavním bodům popisu sledu
událostí běžného víkendu mladých lidí
postihne sled událostí v čteném textu
rozumí telefonnímu vzkazu a zapíše ho
sdělí, jakými schopnostmi a dovednostmi
disponuje kamarád
převypráví přečtený příběh
nechá kamarádovi vzkaz po telefonu
zeptá se kamaráděna jeho dovednosti a
na stejnou otázku odpoví
zatelefonuje kamarádovi a nechá mu
vzkaz
vytvoří prospekt pro turisty
předá telefonní vzkaz

Slovní zásoba: turistické informace, popis
pamětihodností, místa a budovy ve městě,
časové výrazy, vyjádření následnosti děje
Gramatika: minulý čas sloves „být“ a „moci“,
minulý čas pravidelných sloves – kladné věty
Výslovnost: koncové “-ed”, telefonní čísla

Lekce 7 – tourism, free time activities
Dotace učebního bloku: 19

Výsledky vzdělávání
Žák:



Učivo
Učivo

přiřadí národnosti k odpovídajícím
Slovní zásoba: země, národnosti, životní události,
názvům států
rozumí krátkému čtenému textu o životě činnosti ve volném čase, fráze na vyjádření
sympatie, slovní spojení se slovesy „vyrábět“,
známé osobnosti
„dělat“, „mít“ a „vzít“












rozumí hlavní myšlence čteného
životopisního příběhu a vyhledá v textu
specifické informace
v slyšeném rozhovoru postihne hledaná
slova
jednoduchým způsobem ústně popíše
život slavné osobnosti
vypráví o minulé události
napíše o významných událostech a
úspěších významné osobnosti
zeptá se na důležité okamžiky v životě
významné osobnosti
napíše e-mail kamarádovi, ve kterém
popíše svůj minulý víkend
zeptá se kamaráda, co dělal minulý
víkend a na stejnou otázku odpoví
vyměňuje si s kamarádem informace a
údaje, které se týkají významných vědců

Gramatika: minulý čas nepravidelných sloves,
zápor a otázka v minulém čase
Výslovnost: “-ought”, “-aught”, intonace ve
výrazech překvapení

Lekce 8 – meals and food
Dotace učebního bloku: 19

Výsledky vzdělávání
Žák:













Učivo
Učivo

přiřadí názvy běžného jídla a pití k jejich
vyobrazení
ze slyšeného rozhovoru rozpozná, jaké
jídlo mluvčí doma mají
v čteném reklamním inzerátu na jídlo
vyhledá specifické informace
rozumí hlavní myšlence čteného textu o
britském národním jídle a vyhledá v něm
konkrétní informace
v slyšeném popisu národních jídel
rozpozná, k jakým národům patří
rozumí obsahu krátkého čteného popisu
různých restaurací
rozumí obsahu čteného rozhovoru
reportéra s účastníkem soutěže v
pojídání
sdělí, co měl k jídlu
zeptá se na množství, řekne, kolik čeho je
objedná si jídlo a pití v kavárně nebo
prodejně rychlého občerstvení

Slovní zásoba: jídlo a pití, způsoby porcování
Gramatika: počitatelná a nepočitatelná
podstatná jména, určitý a neurčitý člen, vyjádření
„nějaký“, „několik“, „něco“
Výslovnost: neurčitý člen, ceny (např. potravin)








reaguje na reklamní inzerát restaurace a
rezervuje si v ní příležitostní oslavu
zeptá se kamaráda, co měl k snídani a na
stejnou otázku odpoví
v rozhovoru s kamarádem zjišťuje, kolik
běžných činností zvládá během dané
časové jednotky
v diskusi si vyměňuje názory o různých
národních jídlech
domluví se v restauraci v pozici zákazníka
i číšníka

Lekce 9 – transport and travelling
Dotace učebního bloku: 20

Výsledky vzdělávání
Žák:
















Učivo
Učivo

přiřadí názvy dopravních prostředků k
jejich vyobrazení
rozumí informativnímu článku o
multikulturalitě Velké Británie
v čteném i slyšeném textu rozumí popisu
a stručné charakteristice počasí
rozumí hlavní myšlence a hlavním bodům
čteného novinového článku a vyhledá v
něm detailní informace
sdělí, jaké dopravní prostředky běžně
používá při cestování
oznámí, co právě udělal
popíše život v zahraničí
vypráví o nedávných událostech
zeptá se kamaráda, jakým způsobem se
dostává do školy a na stejnou otázku
odpoví
diskutuje s kamarády o tom, proč se lidé
stěhují do jiných zemí
simuluje rozhovor novináře se zajímavou
osobou
dorozumí se na nádraží, koupí si
správnou jízdenku
sdělí své zážitky z prázdnin
prostřednictvím strukturovaného emailového dopisu

Slovní zásoba: doprava, dopravní prostředky,
počasí, frázová slovesa
Gramatika: předpřítomný čas
Výslovnost: časové údaje

Lekce 10 – jobs and work
Dotace učebního bloku: 20

Výsledky vzdělávání
Žák:


















Učivo
Učivo

přiřadí názvy povolání k jejich vyobrazení
v slyšeném vyprávění rozpozná, jaké
povolání mluvčí popisují
rozumí informativnímu článku o
možnostech práce pro studenty
v slyšeném rozhovoru rozliší názory
mladých lidí na brigádu
postihne hlavní myšlenku krátkého
novinového článku o podnikatelově
nápadu
rozumí hlavní myšlence a hlavním bodům
článku v časopise s obrazovou oporou
popíše a stručně charakterizuje běžná
povolání
sdělí, jaké má plány do budoucna
gramaticky správně formuluje předpověď
své budoucnosti
poradí kamarádovi, co si obléknout při
specifické příležitosti
napíše žádost o práci na léto a stručně v
ní popíše svoje zkušenosti a schopnosti
vyměňuje si s kamarádem názor na
povahu různých povolání
zeptá se kamaráda na jeho plány a
předsevzetí do budoucna a na podobné
otázky odpoví
diskutuje s kamarády výhody a nevýhody
brigády
sdělí kamarádovi svůj problém, zeptá se
na radu a naopak

Slovní zásoba: povolání, pracoviště, písemná
žádost,
Gramatika: přípony “-er”, “-or”, “-ist”, vyjádření
budoucího děje, „měl bych“/ „neměl bych“
Výslovnost: koncovky podstatných jmen

3. ročník

Mgr. Hana Svobodová, 3 týdně, P
lekce 1 – personalities
Dotace učebního bloku: 20

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:












rozumí populárně-naučnému textu
pojednávající o volném čase mladých lidí
ve Velké Británii
s vizuální oporou rozumí popisu osoby
rozumí rozhovoru mladých lidí o jejich
volném čase
rozumí čtenému, populárně-naučnému
textu o módě, módních trendech a
vzhledu mladých lidí
popíše osobnost známého člověka
popíše vzhled jiné osoby
vyjádří, co se mu líbí a co nelíbí
vyměňuje si názory s kamarádem o
povaze lidí
napíše svůj osobní profil do internetové
„chatroom“

Slovní zásoba: vzhled a charakter osoby, koníčky
a zájmy
Gramatika: přídavná jména, negativní předpony,
modifikační příslovce, přítomný čas prostý vs.
přítomný čas průběhový, sloveso +
infinitiv/gerundium
Výslovnost: intonace v otázkách

Lekce 2 – sport, free time
Dotace učebního bloku: 19

Výsledky vzdělávání
Žák:














Učivo
Slovní zásoba: sport, volný čas

rozumí čtené zprávě ze sportovního
Gramatika: minulý čas prostý vs. minulý čas
utkání
rozumí textu o historii a popisu sportovní průběhový
Výslovnost: koncové „-ed“
události ve slyšené i čtené formě
rozumí čtenému i slyšenému rozhovoru
mladých lidí o jejich aktivitách v
uplynulých dnech
vyplní dotazník o svém vztahu k sportu
s vizuální oporou pojmenuje běžné
sporty
zeptá se na detailní informace ze
slyšeného textu o historii jednoho
závodu
stručně popíše sportovní událost
pomocí slovní nápovědy formuluje
otázky pro interview se sportovcem
vede interview se
sportovcem/sportovkyní
povídá si s kamarádem o tom, co dělali v
uplynulých dnech
ústně stručně referuje o minulé události



napíše článek do časopisu o slavném
sportovci

Lekce 3 – town and country
Dotace učebního bloku: 19

Výsledky vzdělávání
Žák:














rozumí popisu města či venkova
podle instrukcí najde cíl své cesty
rozumí popisu turisticky zajímavého
místa na letáku
rozliší ve větě, zda jde o generalizující
informaci nebo ne
s vizuální oporou popíše prostředí
venkova nebo města
vysvětlí směr cesty a zeptá se na něj
popíše vzhled ideální města či venkova
vyjmenuje výhody a nevýhody bydlení ve
městě či na venkově a vyjádří se k nim
zeptá se jiné osoby na způsob a místo
jejího bydlení a na podobné otázky
odpoví
vede rozhovor nad plánkem města
vyměňuje si s kamarádem informace o
způsobech jejich bydlení
vytvoří leták, ve kterém informuje o
turisticky zajímavém místě

Učivo
Slovní zásoba: město a venkov, předložky
pohybu, složená slova
Gramatika: počitatelná a nepočitatelná
podstatná jména, členy, neurčitá zájmena,
vyjádření množství
Výslovnost: určitý člen “the”

Lekce 4 – cultural life
Dotace učebního bloku: 20

Výsledky vzdělávání
Žák:





pomocí nápovědy identifikuje filmové
žánry
rozumí v slyšeném textu, o jakém
filmovém žánru se mluví
rozumí krátké biografii herce/herečky
vystihne hlavní body ve čteném i
slyšeném populárně-naučném textu o
historii jednoho filmu a jeho hlavní
postavy

Učivo
Slovní zásoba: filmové žánry, přídavná jména
popisující film, typy TV programů,
Gramatika: přídavná jména zakončena na “-ed” a
“-ing”, 2. a 3. stupeň přídavných jmen,
srovnávání
Výslovnost: oslabená výslovnost slov ve větě












rozumí obsahu a vystihne hlavní body
podrobného životopisu slavné osobnosti
rozumí obsahu výtahu z filmu
stručně vyjádří svůj názor na shlédnutý
film
porovná dva filmy
uvede důvod, proč nemůže něco udělat
nebo někam jít
vystihne hlavní myšlenky a hlavní body
filmu
vyměňuje si s kamarádem své názory na
film
koupí si lístky do kina osobně i po
telefonu
požádá o zopakování informace, pokud ji
nepostihne
vytvoří písemný výtah obsahu filmu,
který se mu líbil

Lekce 5 – gifts, shopping, money
Dotace učebního bloku: 18

Výsledky vzdělávání
Žák:












Učivo
Slovní zásoba: nakupování, peníze, zvláštní
příležitosti, budovy, v obchodě

s vizuální oporou rozliší a pojmenuje
druhy obchodů
Gramatika: předpřítomný čas, minulý čas vs.
z rozhovoru rodilých mluvčích pozná, v
předpřítomný čas, otázka „Jak dlouho?“
jakém obchodě se nachází
Výslovnost: čísla v cenách
rozumí informaci z výletu
vystihne hlavní body čteného, populárně
naučného textu o příležitostech, kdy si
lidé ve Velké Británii dávají dárky
vystihne hlavní body slyšeného
rozhovoru
uvede, do jakých obchodů rád/nerad
chodí
zeptá se kamaráda, jak dlouho něco trvá
vyhledá konkrétní informaci v populárněnaučném textu o významných budovách
ústně popíše významnou budovu
diskutuje s kamarádem, jaký dárek koupit
svému blízkému






vyměňuje si informace s vrstevníkem o
příležitostech, kdy si v rodině dávají
dárky
koupí v obchodě dárek pro blízké
napíše neformální děkovný dopis

4. ročník

Mgr. Hana Svobodová, 3 týdně, P
Lekce 6 -technology
Dotace učebního bloku: 16

Výsledky vzdělávání
Žák:














Učivo
Slovní zásoba: elektronické přístroje, místa

pojmenuje elektronické přístroje a
Gramatika: frázová slovesa, vyjádření budoucího
přiřadí k nim jejich funkci
děje, nulový člen, vyjádření „snad“, „možná“
rozumí smyslu rozhovoru dvou lidí
ztracených v přírodě o tom, jak zamýšlí Výslovnost: “going to”
řešit svou situaci
vystihne obsah jednotlivých odstavců
populárně naučného textu o využití
mobilu
rozumí hlavní myšlence slyšeného textu
o způsobu používání mobilu
vystihne hlavní myšlenku v krátkém
naučném textu o detektoru lži
rozumí obsahu krátkého textu o
pravděpodobnosti stavu věcí
stručně vyjádří, co zamýšlí dělat v dané
situaci či v nadcházejících chvílích
vyhledá ve čteném, populárně-naučném
textu o technologii konkrétní informace
vyjádří svůj názor na užitečnost
technologie
domluví si schůzku s kamarádem
napíše formální dopis – stížnost na
funkčnost zakoupeného výrobku

Lekce 7 – culture, customs
Dotace učebního bloku: 17

Výsledky vzdělávání
Žák:

Učivo
Slovní zásoba: gesta, sociální aktivity, pozvání























rozliší a pojmenuje různé druhy
vzájemných pozdravů lidí
rozumí slyšenému textu o chování lidí v
různých zemích
rozumí čtenému, populárně-naučnému
textu o stolování v jiných zemích
pochopí hlavní myšlenku naučného textu
o pověrách
vystihne hlavní body populárněnaučného textu o neobvyklých svátcích a
jejich oslavách
rozumí obsahu slyšeného rozhovoru –
pozvání na večírek
odpovídá na dotazy k jeho způsobům
zdravení a vítání se s jinými lidmi
pomocí slovní nápovědy popíše ústně i
písemně způsoby stolování a chování se
na návštěvě v ČR
vyhledá konkrétní informace v
populárně-naučném textu o rodinných
oslavách Dne díkuvzdání v USA
vypráví o neobvyklých svátcích a jejich
oslavách
zformuluje pozvání na společný večer
vede rozhovor s kamarádem o tom, bude
dělat, když nastane běžná, ale
nepříjemná situace
ústně pozve kamaráda na večírek a
domluví s ním některé detaily programu
v rozhovoru přijme nebo odmítne
pozvání na večírek
napíše krátký dopis kamarádovi, ve
kterém ho pozve na oslavu narozenin
napíše krátký dopis kamarádovi, ve
kterém přijme pozvání na večírek
napíše krátký dopis kamarádovi, ve
kterém mu sdělí důvody, proč musí
odmítnout jeho pozvání na večírek

Gramatika: frázová slovesa, slovesa „muset“,
„nesmět“, „nemuset“, podmínkové věty –
1. kondicionál
Výslovnost: „will“, „won´t“

Lekce 8 – global issues
Dotace učebního bloku: 17

Výsledky vzdělávání
Žák:

Učivo
Slovní zásoba: hurikány, povodně, hladomor
















s vizuální oporou pojmenuje hlavní
Gramatika: frázová slovesa, přací věty
globální problémy
2. kondicionál
rozumí hlavnímu tématu krátkého
projevu v rozhlasu
rozumí slyšenému i čtenému krátkému
textu nebo větám navrhující řešení
globálních problémů
vystihne hlavní body naučného textu o
přírodní katastrofě
pojmenuje hlavní problémy v ČR
vyplní environmentální kvíz
navrhne, jak by šlo zlepšit životní
prostředí v jeho okolí
vyjádří své přání změnit současný stav či
situaci
poradí kamarádovi, jak se v nenadále
situaci zachovat
vyměňuje si s kamarádem názory, co by
dělali za jistých podmínek či situace
zeptá se na radu, co dělat ve svízelné
situaci a diskutuje o jejich možných
následcích
sdělí své názory k jednomu z globálních
problémů ve slohové práci

Lekce 9 – crime, criminals
Dotace učebního bloku: 19

Výsledky vzdělávání
Žák:









pojmenuje běžné zločiny a projevy
vandalismu s vizuální oporou
pochopí, o jakém zločinu se v rozhovoru
lidí baví
rozumí krátkému čtenému textu o
neobvyklých zločinech
rozumí hlavním bodům životopisu o
autorovi Sherlocka Holmese; vyhledá v
něm konkrétní informace
pochopí hlavní myšlenku populární
zprávy o neobvyklém trestním činu a
vyhledá v ní konkrétní informace
gramaticky správně formuluje sled
událostí a jeho činností během dne

Učivo
Slovní zásoba: zločin a zločinci, extrémy, výpověď
o zločinu
Gramatika: tvorba podstatných jmen pomocí
přípon, hovorové výrazy
Výslovnost: intonace zdůrazněného slova ve větě











vyjádří svůj názor na detektivky
reprodukuje něčí sdělení
vyhledá konkrétní informace ve čteném
nebo slyšeném textu či rozhovoru o
trestním činu
vyměňuje si s kamarádem své názory na
počítačové viry a jejich tvůrce
nahlásí na policejní stanici krádež
vypovídá na policejní stanici
sdělí sled událostí v písemném vyprávění
převypráví příběh s pomocí poznámek

Lekce 10 – the written world
Dotace učebního bloku: 18

Výsledky vzdělávání
Žák:














Učivo
Slovní zásoba: publikace, knihy a texty, fikce,
oddělení v knihkupectví

pojmenuje žánr literatury nebo druh
publikace podle stručného popisu
rozumí slyšeným dotazníkovým otázkám Gramatika: trpný rod v přítomném čase, trpný
ve slyšeném popisu nácviku divadelní hry rod v ostatních časech
Výslovnost: přízvuk ve slovech
rozpozná, o jakou hru jde
rozumí obsahu krátkého naučného textu
o výjimečných typech textu
pochopí hlavní myšlenku a hlavní body
textu slyšené a čtené písně
vyhledá konkrétní údaje v čteném
životopise W. Shakespeara
stručně charakterizuje známého českého
spisovatele a jeho tvorbu
nahradí v textu vybraná slova vhodnými
synonymy
vyhledá v textu hovorové výrazy a
vysvětlí je běžnými slovy
vyhledá detailní informace v recenzi
knihy
simuluje interview se známým
spisovatelem
simuluje rozhovor s textařem písně
zamluví si v knihkupectví knížku, o kterou
má zájem a zjistí detaily vyzvednut

Německý jazyk 1
Charakteristika předmětu
Charakteristika vyučovacího předmětu německý jazyk
Obecné cíle
Výuka cizích jazyků je významnou součástí všeobecného vzdělávání žáků. Rozšiřuje a prohlubuje
jejich praktické řečové a písemné dovednosti získané na základní škole, popř. zprostředkovává
základní jazykové vědomosti gramatické, lexikální, pravopisné, fonetické aj. v druhém vyučovaném
jazycea tím vytváří základ pro jejich další jazykové zdokonalování.
Ve výuce cizích jazyků je třeba se klade důraz na motivaci žáka a jeho zájem o studium cizího jazyka,
proto se využívají 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 nezbytná jak z hlediska globálního, protože přispívá k bezprostřední
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 a lepší uplatnění
na trhu práce.
Cíle výuky cizích jazyků:



komunikativní – efektivní účast v interaktivní komunikaci na základě získaných jazykových
kompetencí včetně nepřímé komunikace zahrnující přístup k informačním zdrojům
výchovně vzdělávací – formování osobnosti žáků, tolerance k hodnotám jiných národů a
jejich respektování.

Vzdělávání v prvním cizím jazyce navazuje na úroveň jazykových znalostí a komunikačních
kompetencí získaných na ZŠ klasifikovaných úrovní A2 podle SERR (Společného evropského
referenčního rámce) a směřuje k osvojení takové úrovně komunikativních jazykových kompetencí,
která odpovídá stupnici B2 SERR.
Vzdělávání ve druhém cizím jazyce navazuje na poznání českého a prvního cizího jazyka ze ZŠ, vede 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 včetně nejběžnější frazeologie
a odborné terminologie (20%), mluvnice, zvukové a grafické stránky jazyka,
zeměpisných poznatků zemí příslušné jazykové oblasti.

Pojetí výuky
Ve výuce se zohledňují individuální vzdělávací potřeby žáků.

Zároveň se vyučující zaměřují 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
týmovou práci a kooperaci
diskusi
využívání ICT
sebehodnocení

Jako motivačních prvků se využívá






zařazení her a soutěží (Olympiáda v NEJ)
simulačních metod
veřejné prezentace žáků
uplatňování projektové metody výuky
podpora aktivit mezipředmětového charakteru (např. FIF).

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,
obchodní korespondence)
stručné zaznamenání čteného textu či slyšeného projevu, reprodukce

Tematické okruhy obecné



















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 příslušných zemí a jazykových oblastí (geografické údaje, historie, společenskopolitická charakteristika, ekonomika a kultura)
život v zemích dané jazykové oblasti (rodina, vzdělání, práce, volný čas)
tradice a zvyky
forma státu, kultura a tradice, literatura a umění

Tematické okruhy odborné



práce a zaměstnání, příprava na povolání, budoucí profese, hledání zaměstnání (inzerce,
žádost o místo, životopis), nezaměstnanost
obchod a trh, bankovnictví (terminologie v cizím jazyce na základě práce s texty)

Obchodní korespondence







formální úprava obchodního dopisu
základní frazeologie obchodní korespondence
poptávka a nabídka
objednávka
reklamace
žádost o místo, životopis, průvodní dopis

Hodnocení výsledků žáků
V souvislosti s RVP je kladen důraz na informativní a výchovné funkce hodnocení. Žáci jsou vedeni k
tomu, aby byli schopni objektivně kritického sebehodnocení a sebeposuzování.
Způsoby hodnocení spočívají v kombinaci známkování, slovního hodnocení, využívání bodového
systému, event. procentuálního vyjádření splnění zadaného úkolu.
Základní formou hodnocení výsledků vzdělávání je klasifikace 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.
Doporučení RVP
Vzdělávání v cizích jazycích se významně podílí na přípravě žáků na aktivní život v multikulturní
společnosti, neboť vede žáky k získání jak obecných, tak komunikativních kompetencí k dorozumění v
situacích každodenního osobního a pracovního života. Připravuje žáky k efektivní účasti v přímé i
nepřímé komunikaci včetně přístupu k informačním zdrojům, rozšiřuje jejich znalosti o světě.
Současně přispívá k formování osobnosti žáků, učí je toleranci k hodnotám jiných národů, rozvíjí
jejich schopnost učit se po celý život. Žáci by měli zvládnout na různých úrovních řečové dovednosti
nejméně ve dvou jazycích.
Vzdělávání v cizím jazyce směřuje k osvojení takové úrovně komunikativních jazykových kompetencí,
která odpovídá:




u prvního cizího jazyka minimální úrovni B1 podle Společného evropského referenčního
rámce pro jazyky;
u dalšího cizího jazyka minimální úrovni A2 podle Společného evropského referenčního
rámce pro jazyky;
akvizici slovní zásoby čítající minimálně 2300 lexikálních jednotek za studium, z čehož obecně
odborná a odborná terminologie tvoří u úrovně B1 minimálně 20 %, u úrovně A2 15 %
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.

K podpoře výuky jazyků je vhodné pracovat s multimediálními výukovými programy a internetem,
utvářet příznivé školní prostředí, rozvíjet a využívat nabízené evropské programy. Rovněž je účelné
integrovat odborný jazyk do výuky, např. vytvářet podmínky pro částečnou výuku tematických celků
vybraných předmětů v cizím jazyce, zapojovat žáky do projektů a soutěží a navazovat kontakty a
spolupráci mezi školami doma i v zahraničí.
Pro motivaci žáků k učení cizích jazyků, pro jejich osobní zkušenost a poznání života v multikulturní
společnosti se doporučuje organizování odborných jazykových pobytů a zahraničních stáží.
Škola vytváří podmínky pro motivaci a vedení Evropského jazykového portfolia, a tím rovněž
podporuje pozitivní přístup žáků k učení se cizím jazykům.
Je třeba, aby škola respektovala cizí jazyk, který již žáci v základním vzdělávání studovali.
Obsah vzdělávání (učivo) je v RVP vymezen jednotně pro úroveň B1 i A2 a z didaktického hlediska je
rozdělen do čtyř kategorií. Školy při tvorbě ŠVP zohlední všechny zmiňované kategorie učiva. Je
samozřejmé, že v procesu výuky se všechny čtyři kategorie přirozeně a nenásilně propojují. Není
žádoucí je vyučovat izolovaně. V kompetenci škol je zařazení takových témat do ŠVP, která odpovídají
potřebě a specializaci vyučovaných oborů.
Výsledky vzdělávání jsou v ŠVP diferencovány podle úrovní jazykových kompetencí lingvistických,
sociolingvistických a pragmatických.
Průřezová témata pokrývaná předmětem
Člověk a svět práce





informace o různých profesích
komunikace při jednáních
komunikace se zaměstnavatelem
spoluutváření obrazu firmy

Informační a komunikační technologie


využití internetu k vyhledávání informací




využití on-line učebnic a testů
prezentace

Občan v demokratické společnosti







orientace v masových médiích, jejich kritické hodnocení
jednání s lidmi
veřejný zájem a prospěch lidí v jiných zemích a kontinentech
vztah k materiálním a duchovním hodnotám
tolerance a respekt k tradicím
aktivní vystupování proti rasové nesnášenlivosti a xenofobii

Člověk a životní prostředí




poznání světa a porozumění jeho zákonitostem
pochopení významu strategie udržitelnosti rozvoje světa a jejího zajištění v zemích
dané jazykové oblasti
pochopení a respekt k ekologickému chování

1. ročník

Mgr. Jitka Bočková, 4 týdně, P
Osobní údaje
Dotace učebního bloku: 12

Výsledky vzdělávání
Žák:






Učivo
člen určitý, neurčitý

porozumí školním a pracovním pokynům
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
přeloží text a používá slovníky i
elektronické
vyměňuje si informace, které jsou běžné
při neformálních hovorech
dodržuje základní pravopisné normy v
písemném projevu, opravuje chyby

časování sloves v přít. čase, slovesa sein
osobní zájmena, vykání
pořádek slov v oznamovací větě, otázce zjišťovací
a doplňovací

Moje rodina
Dotace učebního bloku: 13

Výsledky vzdělávání
Žák:



Učivo
skloňování podst. jmen (silné sklonění) se členem
urč. a neurčitým v jednotném čísle

nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
myšlenky a důležité informace
porozumí školním a pracovním pokynům vynechávání členu u podst. jmen








sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté nebo přečtené
přeloží text a používá slovníky i
elektronické
vyměňuje si informace, které jsou běžné
při neformálních hovorech
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

sloveso haben v přítomnosti
zápor nein, nicht, kein
příd. jména v přísudku
číslovky základní

Nákupy
Dotace učebního bloku: 13

Výsledky vzdělávání
Žák:








Učivo
předložky se 3., 4. pádem

nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
myšlenky a důležité informace
odhaduje význam neznámých výrazů
podle kontextu a způsobu tvoření
porozumí školním a pracovním pokynům
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté nebo přečtené
dodržuje základní pravopisné normy v
písemném projevu, opravuje chyby
používá stylisticky vhodné obraty
umožňující nekonfliktní vztahy a
komunikaci

skloňování osobních zájmen
skloňování zájmen we, was
pořadí předmětů v něm. větě
nepřímý slovosled v oznamovací větě

Jídlo, pití
Dotace učebního bloku: 13

Výsledky vzdělávání
Žák:


Učivo
přivlastňovací zájmena a zájmeno svůj

nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
myšlenky a důležité informace












odhaduje význam neznámých výrazů
podle kontextu a způsobu tvoření
porozumí školním a pracovním pokynům
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté nebo přečtené
přeloží text a používá slovníky i
elektronické
vyměňuje si informace, které jsou běžné
při neformálních hovorech
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
používá stylisticky vhodné obraty
umožňující nekonfliktní vztahy a
komunikaci

časování nepravidelných sloves se změnou v
kmeni
rozkazovací způsob
určování času

Dům a bydlení
Dotace učebního bloku: 13

Výsledky vzdělávání
Žák:









Učivo
slabé sklonění podst. jmen

nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
množné číslo podst. jmen
myšlenky a důležité informace
odhaduje význam neznámých výrazů
předložky se 3. a 4. pádem
podle kontextu a způsobu tvoření
porozumí školním a pracovním pokynům stellen – stehen, legen – liegen
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté nebo přečtené
přeloží text a používá slovníky i
elektronické
vyměňuje si informace, které jsou běžné
při neformálních hovorech
dodržuje základní pravopisné normy v
písemném projevu, opravuje chyby



používá stylisticky vhodné obraty
umožňující nekonfliktní vztahy a
komunikaci

Nákupy potravin
Dotace učebního bloku: 13

Výsledky vzdělávání
Žák:










Učivo
zájmena dieser, jeder, alle

nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
myšlenky a důležité informace
odhaduje význam neznámých výrazů
podle kontextu a způsobu tvoření
porozumí školním a pracovním pokynům
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté nebo přečtené
přeloží text a používá slovníky i
elektronické
vyměňuje si informace, které jsou běžné
při neformálních hovorech
dodržuje základní pravopisné normy v
písemném projevu, opravuje chyby
používá stylisticky vhodné obraty
umožňující nekonfliktní vztahy a
komunikaci

modální slovesa a wissen
míra, množství, hmotnost a jména látková
"doch" v odpovědi na zápornou otázku
předpona "un-"

Opakování
Dotace učebního bloku: 13

Výsledky vzdělávání
Žák:






Učivo
opakovací blok

nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
seznamovací a bytové inzeráty
myšlenky a důležité informace
pomoc v domácnosti
odhaduje význam neznámých výrazů
podle kontextu a způsobu tvoření
porozumí školním a pracovním pokynům
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté nebo přečtené








přeloží text a používá slovníky i
elektronické
vyměňuje si informace, které jsou běžné
při neformálních hovorech
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
používá stylisticky vhodné obraty
umožňující nekonfliktní vztahy a
komunikaci

Denní režim
Dotace učebního bloku: 13

Výsledky vzdělávání
Žák:











Učivo
odlučitelné a neodlučitelné předpony

nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
myšlenky a důležité informace
odhaduje význam neznámých výrazů
podle kontextu a způsobu tvoření
porozumí školním a pracovním pokynům
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté nebo přečtené
přeloží text a používá slovníky i
elektronické
vyměňuje si informace, které jsou běžné
při neformálních hovorech
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

zvratná slovesa
slovesa typu halten, laden
další časové údaje
früh x bald



používá stylisticky vhodné obraty
umožňující nekonfliktní vztahy a
komunikaci

Prázdniny, dovolená
Dotace učebního bloku: 13

Výsledky vzdělávání
Žák:








Učivo
stupňování příd. jmen v přísudku, stupňování
příslovcí

odhaduje význam neznámých výrazů
podle kontextu a způsobu tvoření
porozumí školním a pracovním pokynům zeměpisné názvy
přeloží text a používá slovníky i
souřadící spojky
elektronické
vyměňuje si informace, které jsou běžné bezespojkové věty
při neformálních hovorech
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

Povolání, plány do budoucna
Dotace učebního bloku: 13

Výsledky vzdělávání
Žák:







Učivo
werden v přítomném čase

nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
jemand, niemand, nichts, nie(mals) – skloňování
myšlenky a důležité informace
préteritum sloves pomocných, slabých, silných a
odhaduje význam neznámých výrazů
modálních
podle kontextu a způsobu tvoření
porozumí školním a pracovním pokynům
sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté nebo přečtené
přeloží text a používá slovníky i
elektronické
vyměňuje si informace, které jsou běžné
při neformálních hovorech



dodržuje základní pravopisné normy v
písemném projevu, opravuje chyby

Volnočasové aktivity
Dotace učebního bloku: 7

Výsledky vzdělávání
Žák:









Učivo
slovesa na -eln, -ern

nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
myšlenky a důležité informace
porozumí školním a pracovním pokynům
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté nebo přečtené
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
dodržuje základní pravopisné normy v
písemném projevu, opravuje chyby

podmět man a es
allein, selbst
perfektum pomocných, pravidelných a
nepravidelných sloves

Klíčové kompetence
Kompetence k učení






mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky
s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.),
pořizovat si poznámky
efektivně se učit a pracovat
uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět
efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný

Komunikativní kompetence



účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje
zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na běžná
i odborná témata

Personální a sociální kompetence


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

Občanské kompetence a kulturní povědomí


dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní
specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci

2. ročník

Mgr. Jitka Bočková, 3 týdně, P
Zdraví a lidské tělo
Dotace učebního bloku: 10

Výsledky vzdělávání
Žák:

















Učivo
perfektum modálních sloves a wissen

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
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté nebo přečtené
vypráví jednoduché příběhy, zážitky,
popíše své pocity
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
přeloží text a používá slovníky i
elektronické
vyměňuje si informace, které jsou běžné
při neformálních hovorech
vyslovuje srozumitelně co nejblíže
přirozené výslovnosti, rozlišuje základní
zvukové prostředky daného jazyka a
koriguje odlišnosti zvukové podoby
jazyka
uplatňuje základní způsoby tvoření slov v
jazyce
dodržuje základní pravopisné normy v
písemném projevu, opravuje chyby

vazba dvou infinitivů
sloveso "tun"
1. budoucí čas
shoda podmětu a přísudku
vedlejší věty





vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům
osobního života a k tématům z oblasti
zaměření studijního oboru
používá stylisticky vhodné obraty
umožňující nekonfliktní vztahy a
komunikaci

Cestování
Dotace učebního bloku: 10

Výsledky vzdělávání
Žák:
















Učivo

slovesné vazby a vazby vybraných podst. a příd.
rozumí přiměřeným souvislým projevům jmen
a diskusím rodilých mluvčích pronášeným
zájmenná příslovce
ve standardním hovorovém tempu
odhaduje význam neznámých výrazů
tázací dovětky "nichtwahr", "oder"
podle kontextu a způsobu tvoření
nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
použití als, wie (jako)
myšlenky a důležité informace
porozumí školním a pracovním pokynům vlastní jména osob
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté nebo přečtené
vypráví jednoduché příběhy, zážitky,
popíše své pocity
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
vyměňuje si informace, které jsou běžné
při neformálních hovorech
vyslovuje srozumitelně co nejblíže
přirozené výslovnosti, rozlišuje základní
zvukové prostředky daného jazyka a
koriguje odlišnosti zvukové podoby
jazyka
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
používá stylisticky vhodné obraty
umožňující nekonfliktní vztahy a
komunikaci

Kulturní život
Dotace učebního bloku: 10

Výsledky vzdělávání
Žák:

















Učivo
minulé časy sloves ve vedlejších větách

rozumí přiměřeným souvislým projevům
a diskusím rodilých mluvčích pronášeným postavení příslovečných určení ve větě
vedlejší věty účelové
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
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté nebo přečtené
vypráví jednoduché příběhy, zážitky,
popíše své pocity
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
přeloží text a používá slovníky i
elektronické
vyměňuje si informace, které jsou běžné
při neformálních hovorech
vyslovuje srozumitelně co nejblíže
přirozené výslovnosti, rozlišuje základní
zvukové prostředky daného jazyka a
koriguje odlišnosti zvukové podoby
jazyka
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
používá stylisticky vhodné obraty
umožňující nekonfliktní vztahy a
komunikaci

Móda a oblečení
Dotace učebního bloku: 15

Výsledky vzdělávání
Žák:

















Učivo

skloňování podstatných jmen (silné, slabé,
rozumí přiměřeným souvislým projevům smíšené sklonění)
a diskusím rodilých mluvčích pronášeným
skloňování příd. jmen po členu neurčitém,
ve standardním hovorovém tempu
určitém, nulovém a přivlastňovacích zájmenech v
odhaduje význam neznámých výrazů
jednotném a množném čísle
podle kontextu a způsobu tvoření
zájmena tázací "welcher", "wasfürein", "wie"
nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
myšlenky a důležité informace
porozumí školním a pracovním pokynům
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté nebo přečtené
vypráví jednoduché příběhy, zážitky,
popíše své pocity
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
přeloží text a používá slovníky i
elektronické
vyměňuje si informace, které jsou běžné
při neformálních hovorech
vyslovuje srozumitelně co nejblíže
přirozené výslovnosti, rozlišuje základní
zvukové prostředky daného jazyka a
koriguje odlišnosti zvukové podoby
jazyka
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
používá stylisticky vhodné obraty
umožňující nekonfliktní vztahy a
komunikaci

Nákupy, obchodní dům, supermarket
Dotace učebního bloku: 10

Výsledky vzdělávání
Žák:

















Učivo
neurčitá zájmena

rozumí přiměřeným souvislým projevům
a diskusím rodilých mluvčích pronášeným samostatná zájmena
ve standardním hovorovém tempu
výrazy "nochnicht", "nichtmehr"
odhaduje význam neznámých výrazů
předpony "irgend-", "nirgend-"
podle kontextu a způsobu tvoření
nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
myšlenky a důležité informace
porozumí školním a pracovním pokynům
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté nebo přečtené
vypráví jednoduché příběhy, zážitky,
popíše své pocity
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
přeloží text a používá slovníky i
elektronické
vyměňuje si informace, které jsou běžné
při neformálních hovorech
vyslovuje srozumitelně co nejblíže
přirozené výslovnosti, rozlišuje základní
zvukové prostředky daného jazyka a
koriguje odlišnosti zvukové podoby
jazyka
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
používá stylisticky vhodné obraty
umožňující nekonfliktní vztahy a
komunikaci

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

ČSP
Orientace ve městě, Praha
Dotace učebního bloku: 10

Výsledky vzdělávání
Žák:














Učivo
číslovky řadové

rozumí přiměřeným souvislým projevům
a diskusím rodilých mluvčích pronášeným datum, letopočet
směrová příslovce
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
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté nebo přečtené
vypráví jednoduché příběhy, zážitky,
popíše své pocity
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
přeloží text a používá slovníky i
elektronické
vyměňuje si informace, které jsou běžné
při neformálních hovorech
vyslovuje srozumitelně co nejblíže
přirozené výslovnosti, rozlišuje základní
zvukové prostředky daného jazyka a
koriguje odlišnosti zvukové podoby
jazyka







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
používá stylisticky vhodné obraty
umožňující nekonfliktní vztahy a
komunikaci

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

Dějepis
2. ročník
1. novověk – 20. století –
moderní dějiny
Domov, bydlení
Dotace učebního bloku: 15

Výsledky vzdělávání
Žák:












Učivo

infinitiv s "zu" po podst. a přídavních jménech a
rozumí přiměřeným souvislým projevům po slovesech
a diskusím rodilých mluvčích pronášeným "es" ve funkci podmětu, korelátu
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
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté nebo přečtené
vypráví jednoduché příběhy, zážitky,
popíše své pocity
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
přeloží text a používá slovníky i
elektronické









vyslovuje srozumitelně co nejblíže
přirozené výslovnosti, rozlišuje základní
zvukové prostředky daného jazyka a
koriguje odlišnosti zvukové podoby
jazyka
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
používá stylisticky vhodné obraty
umožňující nekonfliktní vztahy a
komunikaci

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

ČŽP
ČSP
Mezilidské vztahy
Dotace učebního bloku: 10

Výsledky vzdělávání
Žák:










Učivo

zájmeno vespolné
rozumí přiměřeným souvislým projevům předložky s genitivem
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
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté nebo přečtené
vypráví jednoduché příběhy, zážitky,
popíše své pocity
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











přeloží text a používá slovníky i
elektronické
vyměňuje si informace, které jsou běžné
při neformálních hovorech
vyslovuje srozumitelně co nejblíže
přirozené výslovnosti, rozlišuje základní
zvukové prostředky daného jazyka a
koriguje odlišnosti zvukové podoby
jazyka
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
používá stylisticky vhodné obraty
umožňující nekonfliktní vztahy a
komunikaci

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

ODS
Literatura, četba
Dotace učebního bloku: 9

Výsledky vzdělávání


Žák:










Učivo

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
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté nebo přečtené
vypráví jednoduché příběhy, zážitky,
popíše své pocity
přeloží text a používá slovníky i
elektronické

Erich Maria Remarque: DreiKameraden









zapojí se do hovoru bez přípravy
vyměňuje si informace, které jsou běžné
při neformálních hovorech
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 stylisticky vhodné obraty
umožňující nekonfliktní vztahy a
komunikaci

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

Český jazyk a literatura
3. ročník
Próza a drama ve světové
literatuře v předválečném,
válečném a meziválečném
období
Dějepis
2. ročník
1. novověk – 20. století –
moderní dějiny
3. ročník

Mgr. Jitka Bočková, 3 týdně, P
Sport, soutěže
Dotace učebního bloku: 15

Výsledky vzdělávání
Žák:





Učivo
nepřímá otázka

rozumí přiměřeným souvislým projevům
a diskusím rodilých mluvčích pronášeným přirovnávací způsobové věty
ve standardním hovorovém tempu
vedlejší věty účinkové
odhaduje význam neznámých výrazů
vedlejší věty vztažné
podle kontextu a způsobu tvoření
nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
myšlenky a důležité informace
























porozumí školním a pracovním pokynům
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté nebo přečtené
pronese jednoduše zformulovaný
monolog před publikem
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
přeloží text a používá slovníky i
elektronické
zapojí se do hovoru bez přípravy
vyměňuje si informace, které jsou běžné
při neformálních hovorech
vyřeší většinu běžných denních situací,
které se mohou odehrát v cizojazyčném
prostředí
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
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
domluví se v běžných situacích; získá i
poskytne informace



používá stylisticky vhodné obraty
umožňující nekonfliktní vztahy a
komunikaci

Zdraví, nemoci
Dotace učebního bloku: 15

Výsledky vzdělávání
Žák:


















Učivo
stupňování přídavných jmen v přívlastku

rozumí přiměřeným souvislým projevům
a diskusím rodilých mluvčích pronášeným větný rámec po "als" a "wie"
ve standardním hovorovém tempu
elativ
odhaduje význam neznámých výrazů
význam sloves "machen" a "tun"
podle kontextu a způsobu tvoření
nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
myšlenky a důležité informace
porozumí školním a pracovním pokynům
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté nebo přečtené
pronese jednoduše zformulovaný
monolog před publikem
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
přeloží text a používá slovníky i
elektronické
zapojí se do hovoru bez přípravy
vyměňuje si informace, které jsou běžné
při neformálních hovorech
vyřeší většinu běžných denních situací,
které se mohou odehrát v cizojazyčném
prostředí
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
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
domluví se v běžných situacích; získá i
poskytne informace
používá stylisticky vhodné obraty
umožňující nekonfliktní vztahy a
komunikaci

Školní systém
Dotace učebního bloku: 15

Výsledky vzdělávání
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
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté nebo přečtené
pronese jednoduše zformulovaný
monolog před publikem
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

Učivo
sloveso werden – určování rodu podstatných
jmen – infinitivní konstrukce z zu, um
zu – modální částice
slovesa akzeptieren – annehmen, aufnehmen,
empfangen


















zážitcích v podobě popisu, sdělení,
vyprávění, dopisu a odpovědi na dopis
přeloží text a používá slovníky i
elektronické
zapojí se do hovoru bez přípravy
vyměňuje si informace, které jsou běžné
při neformálních hovorech
vyřeší většinu běžných denních situací,
které se mohou odehrát v cizojazyčném
prostředí
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
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
domluví se v běžných situacích; získá i
poskytne informace
používá stylisticky vhodné obraty
umožňující nekonfliktní vztahy a
komunikaci

Rakousko
Dotace učebního bloku: 15

Výsledky vzdělávání
Žák:


Učivo
zeměpisné názvy

rozumí přiměřeným souvislým projevům
a diskusím rodilých mluvčích pronášeným jména obyvatel
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
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté nebo přečtené
pronese jednoduše zformulovaný
monolog před publikem
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
přeloží text a používá slovníky i
elektronické
zapojí se do hovoru bez přípravy
vyměňuje si informace, které jsou běžné
při neformálních hovorech
vyřeší většinu běžných denních situací,
které se mohou odehrát v cizojazyčném
prostředí
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
dodržuje základní pravopisné normy v
písemném projevu, opravuje chyby

přídavná jména odvozená od geografických
názvů
skloňování zeměpisných názvů
další příklady slabého skloňování podstatných
jmen
příčestí minulé a přítomné
zpodstatnělá přídavná jména a příčestí










vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům
osobního života a k tématům z oblasti
zaměření studijního oboru
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

Stravování
Dotace učebního bloku: 15

Výsledky vzdělávání
Žák:











Učivo

označení míry, hmotnosti a množství po
rozumí přiměřeným souvislým projevům číslovkách
a diskusím rodilých mluvčích pronášeným
nulový člen u podstatných jmen
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
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté nebo přečtené
pronese jednoduše zformulovaný
monolog před publikem
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

konjuktiv préterita a opisná forma würde +
infinitiv
skloňování přídavných jmen po členu nulovém
zpodstatnělá přídavná jména a příčestí ve spojení
s neurčitými zájmeny


















zážitcích v podobě popisu, sdělení,
vyprávění, dopisu a odpovědi na dopis
přeloží text a používá slovníky i
elektronické
zapojí se do hovoru bez přípravy
vyměňuje si informace, které jsou běžné
při neformálních hovorech
vyřeší většinu běžných denních situací,
které se mohou odehrát v cizojazyčném
prostředí
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
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
domluví se v běžných situacích; získá i
poskytne informace
používá stylisticky vhodné obraty
umožňující nekonfliktní vztahy a
komunikaci

Německo
Dotace učebního bloku: 15

Výsledky vzdělávání
Žák:


Učivo

slovesa s neodlučitelnými a odlučitelnými
rozumí přiměřeným souvislým projevům předponami
a diskusím rodilých mluvčích pronášeným
vazby sloves podstatných a přídavných jmen
ve standardním hovorovém tempu























odhaduje význam neznámých výrazů
zlomky, desetinná čísla a procenta
podle kontextu a způsobu tvoření
tvoření slov
nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
myšlenky a důležité informace
porozumí školním a pracovním pokynům
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté nebo přečtené
pronese jednoduše zformulovaný
monolog před publikem
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
přeloží text a používá slovníky i
elektronické
zapojí se do hovoru bez přípravy
vyměňuje si informace, které jsou běžné
při neformálních hovorech
vyřeší většinu běžných denních situací,
které se mohou odehrát v cizojazyčném
prostředí
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
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
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

Opakovací lekce
Dotace učebního bloku: 6

Výsledky vzdělávání
Žák:











Učivo
Doris Dörrie: Geld

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
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté nebo přečtené
pronese jednoduše zformulovaný
monolog před publikem
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
přeloží text a používá slovníky i
elektronické
zapojí se do hovoru bez přípravy
vyměňuje si informace, které jsou běžné
při neformálních hovorech
vyřeší většinu běžných denních situací,
které se mohou odehrát v cizojazyčném
prostředí
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
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
domluví se v běžných situacích; získá i
poskytne informace
používá stylisticky vhodné obraty
umožňující nekonfliktní vztahy a
komunikaci

4. ročník

Mgr. Jitka Bočková, 5 týdně, P
Počasí
Dotace učebního bloku: 20

Výsledky vzdělávání
Žák:

Učivo
opakování některých zájmen

























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
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
pronese jednoduše zformulovaný
monolog před publikem
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
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
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
vyslovuje srozumitelně co nejblíže
přirozené výslovnosti, rozlišuje základní
zvukové prostředky daného jazyka a
koriguje odlišnosti zvukové podoby
jazyka

skloňování přídavných jmen
zpodstatnělá přídavná jména a příčestí
skloňování přídavných jmen po dalších
zájmenech a číslovkách
párové spojky
příklady vazeb německých sloves s podstatnými
jmény (dát se)












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 vhodně základní odbornou slovní
zásobu ze svého studijního oboru
uplatňuje základní způsoby tvoření slov v
jazyce
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

Zdraví a výživa
Dotace učebního bloku: 20

Výsledky vzdělávání
Žák:










Učivo
možnosti vyjadřování záporu v němčině

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
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
pronese jednoduše zformulovaný
monolog před publikem

předklad českého ještě ne, už ne
trpný rod (trpný rod průběhový, stavové
pasivum)
vyjadřování českého několikanásobného záporu
možnosti překladu českého ani – schreiben (ab-,
auf-, aus-, be-, ein-, um-, unter-, ver-, vor-)
























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
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
při pohovorech, na které je připraven,
klade vhodné otázky a reaguje na dotazy
tazatele
uplatňuje různé techniky čtení textu
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 vhodně základní odbornou slovní
zásobu ze svého studijního oboru
uplatňuje základní způsoby tvoření slov v
jazyce
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

Česká republika
Dotace učebního bloku: 20

Výsledky vzdělávání
Žák:



















Učivo
ukazovací zájmena

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
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
pronese jednoduše zformulovaný
monolog před publikem
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
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
při pohovorech, na které je připraven,
klade vhodné otázky a reaguje na dotazy
tazatele

věty vztažné
příčestí přítomné a minulé
ukazovací zájmena der, derselbe, derjenige
vztažné věty uvozené zájmenými příslovci,
příslovci wo, woher, wohin a zájmeny wer a was
rozvité příčestí přítomné a minulé v
přívlastkovém postavení
tvoření vedlejších vět vztažených z participiálních
vazeb a naopak





















vyřeší většinu běžných denních situací,
které se mohou odehrát v cizojazyčném
prostředí
uplatňuje různé techniky čtení textu
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 vhodně základní odbornou slovní
zásobu ze svého studijního oboru
uplatňuje základní způsoby tvoření slov v
jazyce
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

Doprava
Dotace učebního bloku: 20

Výsledky vzdělávání
Žák:























Učivo
préteritum a perfektum

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
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
pronese jednoduše zformulovaný
monolog před publikem
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
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
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

vedlejší věty přípustkové a příčinné
kolísání užití pomocného slovesa v perfektu
dvojice tranzitivních a intranzitivních sloves
plusquamperfektum
časové věty
příklady vazeb německých sloves s podstatnými
jmény (být)














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 vhodně základní odbornou slovní
zásobu ze svého studijního oboru
uplatňuje základní způsoby tvoření slov v
jazyce
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

Ochrana životního prostředí
Dotace učebního bloku: 20

Výsledky vzdělávání
Žák:







Učivo

konjunktiv préterita a opisný tvar würde +
rozumí přiměřeným souvislým projevům infinitiv
a diskusím rodilých mluvčích pronášeným
přirovnávací způsobové věty (wie, als)
ve standardním hovorovém tempu
odhaduje význam neznámých výrazů
podle kontextu a způsobu tvoření
nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
myšlenky a důležité informace
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté nebo přečtené

vedlejší věty účinkové (sodass)
konjunktiv plusquamperfekta
vedlejší věty podmínkové
přirovnávací způsobové věty (alsob)
























přednese připravenou prezentaci ze
vedlejší věty účinkové (zu…, alsdass)
svého oboru a reaguje na jednoduché
slovesa verzichten – aufgeben
dotazy publika
pronese jednoduše zformulovaný
monolog před publikem
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
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
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
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 vhodně základní odbornou slovní
zásobu ze svého studijního oboru
uplatňuje základní způsoby tvoření slov v
jazyce








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

Opakovací lekce
Dotace učebního bloku: 25

Výsledky vzdělávání
Žák:














Učivo
klasická literatura (Goethe, Schiller)

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
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
pronese jednoduše zformulovaný
monolog před publikem
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
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
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
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 vhodně základní odbornou slovní
zásobu ze svého studijního oboru
uplatňuje základní způsoby tvoření slov v
jazyce
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

Berlín
Dotace učebního bloku: 20

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
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
pronese jednoduše zformulovaný
monolog před publikem
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
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
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
vyslovuje srozumitelně co nejblíže
přirozené výslovnosti, rozlišuje základní
zvukové prostředky daného jazyka a
koriguje odlišnosti zvukové podoby
jazyka

stupňování přídavných jmen v přísudku a v
přívlastku
stupňování příslovcí
zájmena einer, keiner a meiner
předložky s 2. pádem
skloňování stupňovaných přídavných jmen po
některých zájmenech a číslovkách
elativ
vyjadřování českého nejen z…
způsobové věty je – desto
















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 vhodně základní odbornou slovní
zásobu ze svého studijního oboru
uplatňuje základní způsoby tvoření slov v
jazyce
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

Německý jazyk 2
Charakteristika předmětu
Charakteristika předmětu
Vzdělávání ve druhém cizím jazyce navazuje na poznání českého a prvního cizího jazyka ze ZŠ, vede a
směřuje k osvojení takové úrovně komunikativních jazykových kompetencí, která odpovídá stupnici
A2 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 včetně nejběžnější frazeologie
a odborné terminologie (15), mluvnice, zvukové a grafické stránky jazyka,
Základních zeměpisných poznatků 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,
obchodní korespondenci
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

Průřezová témata pokrývaná předmětem
Člověk a svět práce





informace o různých profesích
komunikace při jednáních
komunikace se zaměstnavatelem
spoluutváření obrazu firmy

Informační a komunikační technologie




využití internetu k vyhledávání informací
využití on-line učebnic a testů
prezentace

Občan v demokratické společnosti




orientace v masových médiích, jejich kritické hodnocení
jednání s lidmi
veřejný zájem a prospěch lidí v jiných zemích a kontinentech





vztah k materiálním a duchovním hodnotám
tolerance a respekt k tradicím
aktivní vystupování proti rasové nesnášenlivosti a xenofobii

Člověk a životní prostředí




poznání světa a porozumění jeho zákonitostem
pochopení významu strategie udržitelnosti rozvoje světa a jejího zajištění v zemích
dané jazykové oblasti
pochopení a respekt k ekologickému chování

1. ročník

Mgr. Jitka Bočková, 4 týdně, P
První kroky
Dotace učebního bloku: 15

Výsledky vzdělávání
Žák:









porozumí školním a pracovním pokynům
nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
myšlenky a důležité informace
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté nebo přečtené
přeloží text a používá slovníky i
elektronické
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

Učivo



systém jazyka
pozdravy, představení sebe a 3. osoby

První kontakty
Dotace učebního bloku: 20

Výsledky vzdělávání
Žák:



porozumí školním a pracovním pokynům
nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
myšlenky a důležité informace

Učivo







osobní zájmena v 1. pádě
časování sloves v přítomném čase
vykání
časování slovesa sein v přítomném čase
pořádek slov v oznamovací větě
pořádek slov v tázací větě








čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté nebo přečtené
přeloží text a používá slovníky i
elektronické
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

Věk, povolání, bydliště
Dotace učebního bloku: 25

Výsledky vzdělávání


Žák:









Učivo

porozumí školním a pracovním pokynům
nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
myšlenky a důležité informace
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté nebo přečtené
přeloží text a používá slovníky i
elektronické
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







skloňování podst. jmen (silné sklonění) se
členem urč. a neurčitým v jednotném
čísle
vynechávání členu u podst. jmen
sloveso haben v přítomnosti
zápor nein, nicht, kein
příd. jména v přísudku
číslovky základní

Nákupy
Dotace učebního bloku: 20

Výsledky vzdělávání
Žák:


porozumí školním a pracovním pokynům

Učivo





předložky se 3., 4. pádem
skloňování osobních zájmen
skloňování zájmen web, was
pořadí předmětů v něm. větě









nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
myšlenky a důležité informace
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté nebo přečtené
přeloží text a používá slovníky i
elektronické
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



nepřímý slovosled v oznamovací větě

V restauraci
Dotace učebního bloku: 20

Výsledky vzdělávání
Žák:










porozumí školním a pracovním pokynům
nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
myšlenky a důležité informace
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
přeloží text a používá slovníky i
elektronické
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

Učivo





přivlastňovací zájmena a zájmeno svůj
časování nepravidelných sloves se
změnou v kmeni
rozkazovací způsob
určování času




uplatňuje základní způsoby tvoření slov v
jazyce
dodržuje základní pravopisné normy v
písemném projevu, opravuje chyby

Bydlení
Dotace učebního bloku: 22

Výsledky vzdělávání
Žák:













porozumí školním a pracovním pokynům
nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
myšlenky a důležité informace
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
přeloží text a používá slovníky i
elektronické
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
uplatňuje základní způsoby tvoření slov v
jazyce
dodržuje základní pravopisné normy v
písemném projevu, opravuje chyby

Učivo





slabé sklonění podst. jmen
množné číslo podst. jmen
předložky se 3. a 4. pádem
stellen – stehen, legen – liegen

Nakupování a vaření
Dotace učebního bloku: 14

Výsledky vzdělávání
Žák:


porozumí školním a pracovním pokynům

Učivo



zájmena dieser, jeder, alle
modální slovesa a wissen













nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
myšlenky a důležité informace
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
přeloží text a používá slovníky i
elektronické
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
uplatňuje základní způsoby tvoření slov v
jazyce
dodržuje základní pravopisné normy v
písemném projevu, opravuje chyby





míra, množství, hmotnost a jména
látková
"doch" v odpovědi na zápornou otázku
předpona "un-"

2. ročník

Mgr. Jitka Bočková, 3 týdně, P
Opakovací lekce
Dotace učebního bloku: 10

Výsledky vzdělávání
Žák:







rozumí přiměřeným souvislým projevům
a diskusím rodilých mluvčích pronášeným
ve standardním hovorovém tempu
odhaduje význam neznámých výrazů
podle kontextu a způsobu tvoření
porozumí školním a pracovním pokynům
rozpozná význam obecných sdělení a
hlášení
vypráví jednoduché příběhy, zážitky,
popíše své pocity

Učivo





zájmena osobní a přivlastňovací
předložky 3. , 4. a 3. – 4. pád
silná slovesa v přítomném čase
míra, množství, hmotnost











vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných,
předvídatelných situacích
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
uplatňuje základní způsoby tvoření slov v
jazyce
dodržuje základní pravopisné normy v
písemném projevu, opravuje chyby
domluví se v běžných situacích; získá i
poskytne informace

Denní a týdenní režim
Dotace učebního bloku: 18

Výsledky vzdělávání
Žák:










Učivo
odlučitelné a neodlučitelné předpony

rozumí přiměřeným souvislým projevům
a diskusím rodilých mluvčích pronášeným
ve standardním hovorovém tempu
odhaduje význam neznámých výrazů
podle kontextu a způsobu tvoření
porozumí školním a pracovním pokynům
rozpozná význam obecných sdělení a
hlášení
vypráví jednoduché příběhy, zážitky,
popíše své pocity
vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných,
předvídatelných situacích
vyplní jednoduchý neznámý formulář
vyslovuje srozumitelně co nejblíže
přirozené výslovnosti, rozlišuje základní
zvukové prostředky daného jazyka a
koriguje odlišnosti zvukové podoby
jazyka

zvratná slovesa
slovesa tyypuhalten, laden
další časové údaje
früh x bald







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
uplatňuje základní způsoby tvoření slov v
jazyce
dodržuje základní pravopisné normy v
písemném projevu, opravuje chyby
domluví se v běžných situacích; získá i
poskytne informace

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

IKT
Cestování
Dotace učebního bloku: 18

Výsledky vzdělávání
Žák:












Učivo

stupňování příd. jmen v přísudku, stupňování
rozumí přiměřeným souvislým projevům příslovcí
a diskusím rodilých mluvčích pronášeným
zeměpisné názvy
ve standardním hovorovém tempu
odhaduje význam neznámých výrazů
souřadící spojky
podle kontextu a způsobu tvoření
porozumí školním a pracovním pokynům bezespojkové věty
rozpozná význam obecných sdělení a
hlášení
vypráví jednoduché příběhy, zážitky,
popíše své pocity
vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných,
předvídatelných situacích
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
uplatňuje základní způsoby tvoření slov v
jazyce
dodržuje základní pravopisné normy v
písemném projevu, opravuje chyby
domluví se v běžných situacích; získá i
poskytne informace

Škola, práce
Dotace učebního bloku: 12

Výsledky vzdělávání
Žák:
















Učivo
werden v přítomném čase

rozumí přiměřeným souvislým projevům
a diskusím rodilých mluvčích pronášeným jemand, niemand, nichts, nie(mals) – skloňování
préteritum sloves pomocných, slabých, silných a
ve standardním hovorovém tempu
modálních
odhaduje význam neznámých výrazů
podle kontextu a způsobu tvoření
porozumí školním a pracovním pokynům
rozpozná význam obecných sdělení a
hlášení
vypráví jednoduché příběhy, zážitky,
popíše své pocity
vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných,
předvídatelných situacích
uplatňuje různé techniky čtení textu
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
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
domluví se v běžných situacích; získá i
poskytne informace
používá stylisticky vhodné obraty
umožňující nekonfliktní vztahy a
komunikaci

Volný čas a koníčky
Dotace učebního bloku: 18

Výsledky vzdělávání
Žák:
















Učivo
slovesa na -eln, -ern

rozumí přiměřeným souvislým projevům
a diskusím rodilých mluvčích pronášeným
ve standardním hovorovém tempu
odhaduje význam neznámých výrazů
podle kontextu a způsobu tvoření
porozumí školním a pracovním pokynům
rozpozná význam obecných sdělení a
hlášení
vypráví jednoduché příběhy, zážitky,
popíše své pocity
vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných,
předvídatelných situacích
uplatňuje různé techniky čtení textu
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
uplatňuje základní způsoby tvoření slov v
jazyce
dodržuje základní pravopisné normy v
písemném projevu, opravuje chyby

podmět man a es
allein, selbst
perfektum pomocných , pravidelných a
nepravidelných sloves






vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům
osobního života a k tématům z oblasti
zaměření studijního oboru
domluví se v běžných situacích; získá i
poskytne informace
používá stylisticky vhodné obraty
umožňující nekonfliktní vztahy a
komunikaci

Zdraví a nemoci
Dotace učebního bloku: 12

Výsledky vzdělávání
Žák:
















Učivo
perfektum modálních sloves a wissen

rozumí přiměřeným souvislým projevům
a diskusím rodilých mluvčích pronášeným
ve standardním hovorovém tempu
odhaduje význam neznámých výrazů
podle kontextu a způsobu tvoření
porozumí školním a pracovním pokynům
rozpozná význam obecných sdělení a
hlášení
vypráví jednoduché příběhy, zážitky,
popíše své pocity
vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných,
předvídatelných situacích
uplatňuje různé techniky čtení textu
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
uplatňuje základní způsoby tvoření slov v
jazyce
dodržuje základní pravopisné normy v
písemném projevu, opravuje chyby

vazba dvou infinitivů
sloveso "tun"
1. budoucí čas
shoda podmětu a přísudku
vedlejší věty






vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům
osobního života a k tématům z oblasti
zaměření studijního oboru
domluví se v běžných situacích; získá i
poskytne informace
používá stylisticky vhodné obraty
umožňující nekonfliktní vztahy a
komunikaci

Cestování
Dotace učebního bloku: 11

Výsledky vzdělávání
Žák:
















Učivo

slovesné vazby a vyzby vybraných podst. a příd.
rozumí přiměřeným souvislým projevům jmen
a diskusím rodilých mluvčích pronášeným
zájmenná příslovce
ve standardním hovorovém tempu
odhaduje význam neznámých výrazů
tázací dovětky "nichtwahr", "oder"
podle kontextu a způsobu tvoření
porozumí školním a pracovním pokynům
použití als, wie (jako)
rozpozná význam obecných sdělení a
vlastní jména osob
hlášení
vypráví jednoduché příběhy, zážitky,
popíše své pocity
vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných,
předvídatelných situacích
uplatňuje různé techniky čtení textu
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
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
domluví se v běžných situacích; získá i
poskytne informace
používá stylisticky vhodné obraty
umožňující nekonfliktní vztahy a
komunikaci

3. ročník

Mgr. Jitka Bočková, 3 týdně, P
Kultura
Dotace učebního bloku: 15

Výsledky vzdělávání
Žák:














Učivo
minulé časy sloves ve vedlejších větách

rozumí přiměřeným souvislým projevům
a diskusím rodilých mluvčích pronášeným postavení příslovečných určení ve větě
vedlejší věty účelové
ve standardním hovorovém tempu
odhaduje význam neznámých výrazů
podle kontextu a způsobu tvoření
porozumí školním a pracovním pokynům
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
vypráví jednoduché příběhy, zážitky,
popíše své pocity
vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných,
předvídatelných situacích
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
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
domluví se v běžných situacích; získá i
poskytne informace
používá stylisticky vhodné obraty
umožňující nekonfliktní vztahy a
komunikaci

Oblečení
Dotace učebního bloku: 20

Výsledky vzdělávání
Žák:














rozumí přiměřeným souvislým projevům
a diskusím rodilých mluvčích pronášeným
ve standardním hovorovém tempu
odhaduje význam neznámých výrazů
podle kontextu a způsobu tvoření
porozumí školním a pracovním pokynům
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
vypráví jednoduché příběhy, zážitky,
popíše své pocity
vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných,
předvídatelných situacích
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

Učivo
skloňování podsatatných jmen (silné, slabé,
smíšené sklonění)
skloňování příd. jmen po členu neurčitém,
určitém, nulovém a přivlastňovacích zájmenech v
jednotném a množném čísle
zájmena tázací "welcher", "wasfürein", "wie"







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
domluví se v běžných situacích; získá i
poskytne informace
používá stylisticky vhodné obraty
umožňující nekonfliktní vztahy a
komunikaci

Obchodní dům
Dotace učebního bloku: 15

Výsledky vzdělávání
Žák:














Učivo

neurčitá zájmena
rozumí přiměřeným souvislým projevům
a diskusím rodilých mluvčích pronášeným samostatná zájmena
ve standardním hovorovém tempu
výrazy "nochnicht", "nichtmehr"
odhaduje význam neznámých výrazů
předpony "irgend-", "nirgend-"
podle kontextu a způsobu tvoření
porozumí školním a pracovním pokynům
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
vypráví jednoduché příběhy, zážitky,
popíše své pocity
vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných,
předvídatelných situacích
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
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
domluví se v běžných situacích; získá i
poskytne informace
používá stylisticky vhodné obraty
umožňující nekonfliktní vztahy a
komunikaci

Bydlení
Dotace učebního bloku: 15

Výsledky vzdělávání
Žák:















Učivo

infinitiv s "zu" po podst. a přídavních jménech a
rozumí přiměřeným souvislým projevům po slovesech
a diskusím rodilých mluvčích pronášeným "es" ve funkci podmětu, korelátu
ve standardním hovorovém tempu
odhaduje význam neznámých výrazů
podle kontextu a způsobu tvoření
porozumí školním a pracovním pokynům
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
vypráví jednoduché příběhy, zážitky,
popíše své pocity
vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných,
předvídatelných situacích
uplatňuje různé techniky čtení textu
zapojí se do hovoru bez přípravy
přeloží text a používá slovníky i
elektronické
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
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

Mezilidské vztahy
Dotace učebního bloku: 15

Výsledky vzdělávání
Žák:






Učivo

zájmeno vespolné
rozumí přiměřeným souvislým projevům předložky s genitivem
a diskusím rodilých mluvčích pronášeným
ve standardním hovorovém tempu
odhaduje význam neznámých výrazů
podle kontextu a způsobu tvoření
porozumí školním a pracovním pokynům
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
vypráví jednoduché příběhy, zážitky,
popíše své pocity
vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných,
předvídatelných situacích
uplatňuje různé techniky čtení textu
zapojí se do hovoru bez přípravy
přeloží text a používá slovníky i
elektronické
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
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

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

ODS
Literatura a četba
Dotace učebního bloku: 16

Výsledky vzdělávání
Žák:

















Učivo
Erich Maria Remarque: DreiKameraden

rozumí přiměřeným souvislým projevům
a diskusím rodilých mluvčích pronášeným
ve standardním hovorovém tempu
odhaduje význam neznámých výrazů
podle kontextu a způsobu tvoření
porozumí školním a pracovním pokynům
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
vypráví jednoduché příběhy, zážitky,
popíše své pocity
vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných,
předvídatelných situacích
uplatňuje různé techniky čtení textu
zapojí se do hovoru bez přípravy
přeloží text a používá slovníky i
elektronické
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
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

4. ročník

Mgr. Jitka Bočková, 3 týdně, P
Sport
Dotace učebního bloku: 18

Výsledky vzdělávání
Žák:






Učivo
nepřímá otázka

rozumí přiměřeným souvislým projevům
a diskusím rodilých mluvčích pronášeným přirovnávací způsobové věty
ve standardním hovorovém tempu
vedlejší věty účinkové
odhaduje význam neznámých výrazů
vedlejší věty vztažné
podle kontextu a způsobu tvoření
nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
myšlenky a důležité informace
porozumí školním a pracovním pokynům
























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
přeloží text a používá slovníky i
elektronické
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
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

Zdraví
Dotace učebního bloku: 10

Výsledky vzdělávání
Žák:









Učivo
stupňování přídavných jmen v přívlastku

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
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

větný rámec po "als" a "wie"
elativ
význam sloves "machen" a "tun"
-žádost o místo a vstupní pohovor
























přednese připravenou prezentaci ze
svého oboru a reaguje na jednoduché
dotazy publika
vypráví jednoduché příběhy, zážitky,
popíše své pocity
sdělí a zdůvodní svůj názor
přeloží text a používá slovníky i
elektronické
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
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

Školní systém
Dotace učebního bloku: 15

Výsledky vzdělávání
Žák:














Učivo

sloveso werden – určování rodu podstatných
rozumí přiměřeným souvislým projevům jmen – infinitivní konstrukce z zu, um
a diskusím rodilých mluvčích pronášeným
zu – modální částice
ve standardním hovorovém tempu
odhaduje význam neznámých výrazů
slovesa akzeptieren – annehmen, aufnehmen,
podle kontextu a způsobu tvoření
empfangen
nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
poptávka ústní a písemná
myšlenky a důležité informace
porozumí školním a pracovním pokynům
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
přeloží text a používá slovníky i
elektronické
























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
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

Přesahy z

ODS
Rakousko
Dotace učebního bloku: 10

Výsledky vzdělávání
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
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
přeloží text a používá slovníky i
elektronické
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

Učivo









zeměpisné názvy
jména obyvatel
přídavná jména odvozená od
geografických názvů
skloňování zeměpisných názvů
další příklady slabého skloňování
podstatných jmen
příčestí minulé a přítomné
zpodstatnělá přídavná jména a příčestí
nabídka písemná





















zážitcích v podobě popisu, sdělení,
vyprávění, dopisu a odpovědi na dopis
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

Přesahy z

ČŽP
ODS
Stravování
Dotace učebního bloku: 20

Výsledky vzdělávání


Žák:



















Učivo

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
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
přeloží text a používá slovníky i
elektronické
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
zaznamená vzkazy volajících
vyplní jednoduchý neznámý formulář







označení míry, hmotnosti a množství po
číslovkách
nulový člen u podstatných jmen
konjuktiv préterita a opisná forma würde
+ infinitiv
skloňování přídavných jmen po členu
nulovém
zpodstatnělá přídavná jména a příčestí ve
spojení s neurčitými zájmeny
objednávka písemná a telefonická





















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

Německo
Dotace učebního bloku: 14

Výsledky vzdělávání


Žák:






















Učivo

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
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
přeloží text a používá slovníky i
elektronické
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
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






slovesa s neodlučitelnými a odlučitelnými
předponami
vazby sloves podstatných a přídavných
jmen
zlomky, desetinná čísla a procenta
tvoření slov
reklamace, upomínka

















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

Přesahy z

ODS
ČŽP
Konverzace v anglickém jazyce
Charakteristika předmětu
Charakteristika předmětu
Obsahem výuky je systematické rozvíjení:


řečových dovedností zahrnujících dovednosti receptivní, produktivní i interaktivní,




přiměřeného rozsahu jazykových prostředků, tj. slovní zásoby včetně nejběžnější frazeologie
a odborné terminologie, mluvnice, zvukové a grafické stránky jazyka,
zeměpisných poznatků 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)
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 anglicky mluvících 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, kultura a tradice, literatura a umění

Průřezová témata pokrývaná předmětem
Člověk a svět práce





informace o různých profesích
komunikace při jednáních
komunikace se zaměstnavatelem
spoluutváření obrazu firmy

Informační a komunikační technologie




využití internetu k vyhledávání informací
využití on-line učebnic a testů
prezentace

Občan v demokratické společnosti







orientace v masových médiích, jejich kritické hodnocení
jenání s lidmi
veřejný zájem a prospěch lidí v jiných zemích a kontinentech
vztah k materiálním a duchovním hodnotám
tolerance a respekt k tradicím
aktivní vystupování proti rasové nesnášenlivosti a xenofobii

Člověk a životní prostředí




poznání světa a porozumění jeho zákonitostem
pochopení vyznamu strategie udržitelnosti rozvoje světaa jejího zajištění v zemích
dané jazykové oblasti
pochopení a respekt k ekologickému chování

3. ročník

Mgr. Hana Svobodová, 1 týdně, V
Rodina
Dotace učebního bloku: 5

Výsledky vzdělávání


Žák:












Učivo
rodina, přátelé, volný čas

rozumí přiměřeným souvislým projevům
rodilých mluvčích
nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
myšlenku a důležitou informaci
sdělí obsah hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté, nebo přečtené
vypráví jednoduché příběhy, zážitky,
popíše své pocity
sdělí a zdůvodní svůj názor
vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných
předvídatelných situacích
zapojuje se do hovoru
vyměňuje si běžné informace
klade otázky, reaguje na dotazy
požádá o upřesnění, zopakování
informace
zprostředkuje informace dalším lidem

Vlastivěda
Dotace učebního bloku: 5

Výsledky vzdělávání

Učivo



Žák:












moje město, Praha, Česká republika

rozumí přiměřeným souvislým projevům
rodilých mluvčích
nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
myšlenku a důležitou informaci
sdělí obsah hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté, nebo přečtené
přednese připravenou prezentaci a
reaguje na dotazy
vypráví jednoduché příběhy, zážitky,
popíše své pocity
pronese jednoduše zformulovaný
monolog před publikem
zapojuje se do hovoru
vyměňuje si běžné informace
klade otázky, reaguje na dotazy
požádá o upřesnění, zopakování
informace
zprostředkuje informace dalším lidem

Studium
Dotace učebního bloku: 5

Výsledky vzdělávání
Žák:













rozumí přiměřeným souvislým projevům
rodilých mluvčích
nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
myšlenku a důležitou informaci
sdělí obsah hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté, nebo přečtené
přednese připravenou prezentaci a
reaguje na dotazy
sdělí a zdůvodní svůj názor
pronese jednoduše zformulovaný
monolog před publikem
zapojuje se do hovoru
vyměňuje si běžné informace
zapojí se do odborné debaty, nebo
argumentace, týká-li se známého tématu
klade otázky, reaguje na dotazy
požádá o upřesnění, zopakování
informace
zprostředkuje informace dalším lidem

Učivo





školní systém,
studium na vysoké škole,
plány do budoucna
svět práce

Služby, nákupy
Dotace učebního bloku: 6

Výsledky vzdělávání
Žák:









rozumí přiměřeným souvislým projevům
rodilých mluvčích
nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
myšlenku a důležitou informaci
sdělí obsah hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté, nebo přečtené
sdělí a zdůvodní svůj názor
vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných
předvídatelných situacích
vyměňuje si běžné informace
klade otázky, reaguje na dotazy
požádá o upřesnění, zopakování
informace

Učivo





nákupy a obchody
obchodní centra
sociální služby
reklamace

Cestování
Dotace učebního bloku: 6

Výsledky vzdělávání
Žák:












rozumí přiměřeným souvislým projevům
rodilých mluvčích
nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
myšlenku a důležitou informaci
sdělí obsah hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté, nebo přečtené
přednese připravenou prezentaci a
reaguje na dotazy
vypráví jednoduché příběhy, zážitky,
popíše své pocity
pronese jednoduše zformulovaný
monolog před publikem
vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných
předvídatelných situacích
zapojuje se do hovoru
vyměňuje si běžné informace
klade otázky, reaguje na dotazy
požádá o upřesnění, zopakování
informace

Učivo




anglicky mluvící země
trávení volného času
dopravní prostředky



zprostředkuje informace dalším lidem

Bydlení
Dotace učebního bloku: 5

Výsledky vzdělávání
Žák:














rozumí přiměřeným souvislým projevům
rodilých mluvčích
nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
myšlenku a důležitou informaci
sdělí obsah hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté, nebo přečtené
přednese připravenou prezentaci a
reaguje na dotazy
vypráví jednoduché příběhy, zážitky,
popíše své pocity
sdělí a zdůvodní svůj názor
vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných
předvídatelných situacích
zapojuje se do hovoru
vyměňuje si běžné informace
zapojí se do odborné debaty, nebo
argumentace, týká-li se známého tématu
klade otázky, reaguje na dotazy
požádá o upřesnění, zopakování
informace
zprostředkuje informace dalším lidem

Učivo



typy domů
můj pokoj

Konverzace v německém jazyce
Charakteristika předmětu
Charakteristika předmětu
Obsahem výuky je systematické rozvíjení:




řečových dovedností zahrnujících dovednosti receptivní, produktivní i interaktivní,
přiměřeného rozsahu jazykových prostředků, tj. slovní zásoby včetně nejběžnější frazeologie
a odborné terminologie, mluvnice, zvukové a grafické stránky jazyka,
zeměpisných poznatků 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)
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 německy mluvících 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, kultura a tradice, literatura a umění

Průřezová témata pokrývaná předmětem
Člověk a svět práce





informace o různých profesích
komunikace při jednáních
komunikace se zaměstnavatelem
spoluutváření obrazu firmy

Informační a komunikační technologie




využití internetu k vyhledávání informací
využití on-line učebnic a testů
prezentace

Občan v demokratické společnosti







orientace v masových médiích, jejich kritické hodnocení
jenání s lidmi
veřejný zájem a prospěch lidí v jiných zemích a kontinentech
vztah k materiálním a duchovním hodnotám
tolerance a respekt k tradicím
aktivní vystupování proti rasové nesnášenlivosti a xenofobii

Člověk a životní prostředí




poznání světa a porozumění jeho zákonitostem
pochopení vyznamu strategie udržitelnosti rozvoje světa a jejího zajištění v zemích
dané jazykové oblasti
pochopení a respekt k ekologickému chování

3. ročník

Mgr. Jitka Bočková, 1 týdně, V
Rodina
Dotace učebního bloku: 5

Výsledky vzdělávání


Žák:












Učivo
rodina, přátelé, volný čas

rozumí přiměřeným souvislým projevům
rodilých mluvčích
nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
myšlenky a důležité informace
sdělí obsah hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté, nebo přečtené
vypráví jednoduché příběhy, zážitky,
popíše své pocity
sdělí a zdůvodní svůj názor
vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných
předvídatelných situacích
zapojí se do hovoru
vyměňuje si běžné informace
klade otázky, reaguje na dotazy
požádá o upřesnění, zopakování
informace
zprostředkuje informace dalším lidem

Vlastivěda
Dotace učebního bloku: 5

Výsledky vzdělávání


Žák:




Učivo

rozumí přiměřeným souvislým projevům
rodilých mluvčích
nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
myšlenky a důležité informace
sdělí obsah hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté, nebo přečtené

moje město, Praha, Česká republika











přednese připravenou prezentaci a
reaguje na dotazy
sdělí a zdůvodní svůj názor
pronese jednoduše zformulovaný
monolog před publikem
zapojí se do hovoru
vyměňuje si běžné informace
zapojí se do odborné debaty, nebo
argumentace, týká-li se známého tématu
klade otázky, reaguje na dotazy
požádá o upřesnění, zopakování
informace
zprostředkuje informace dalším lidem

Studium
Dotace učebního bloku: 5

Výsledky vzdělávání
Žák:














rozumí přiměřeným souvislým projevům
rodilých mluvčích
nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
myšlenky a důležité informace
sdělí obsah hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté, nebo přečtené
přednese připravenou prezentaci a
reaguje na dotazy
sdělí a zdůvodní svůj názor
pronese jednoduše zformulovaný
monolog před publikem
vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných
předvídatelných situacích
zapojí se do hovoru
vyměňuje si běžné informace
zapojí se do odborné debaty, nebo
argumentace, týká-li se známého tématu
klade otázky, reaguje na dotazy
požádá o upřesnění, zopakování
informace
zprostředkuje informace dalším lidem

Učivo





školní systém,
studium na vysoké škole,
plány do budoucna
svět práce

Služby, nákupy
Dotace učebního bloku: 6

Výsledky vzdělávání
Žák:













rozumí přiměřeným souvislým projevům 

rodilých mluvčích

nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
myšlenky a důležité informace
sdělí obsah hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté, nebo přečtené
vypráví jednoduché příběhy, zážitky,
popíše své pocity
sdělí a zdůvodní svůj názor
vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných
předvídatelných situacích
zapojí se do hovoru
vyměňuje si běžné informace
klade otázky, reaguje na dotazy
požádá o upřesnění, zopakování
informace
zprostředkuje informace dalším lidem

Učivo
nákupy a obchody
obchodní centra
sociální služby
reklamace

Cestování
Dotace učebního bloku: 6

Výsledky vzdělávání
Žák:










rozumí přiměřeným souvislým projevům 

rodilých mluvčích
nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
myšlenky a důležité informace
sdělí obsah hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté, nebo přečtené
přednese připravenou prezentaci a
reaguje na dotazy
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

Učivo
německy mluvící země
trávení volného času
dopravní prostředky







zapojí se do hovoru
vyměňuje si běžné informace
klade otázky, reaguje na dotazy
požádá o upřesnění, zopakování
informace
zprostředkuje informace dalším lidem

Bydlení
Dotace učebního bloku: 5

Výsledky vzdělávání
Žák:














rozumí přiměřeným souvislým projevům
rodilých mluvčích
nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
myšlenky a důležité informace
sdělí obsah hlavní myšlenky či informace
vyslechnuté, nebo přečtené
přednese připravenou prezentaci a
reaguje na dotazy
vypráví jednoduché příběhy, zážitky,
popíše své pocity
sdělí a zdůvodní svůj názor
vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných
předvídatelných situacích
zapojí se do hovoru
vyměňuje si běžné informace
zapojí se do odborné debaty, nebo
argumentace, týká-li se známého tématu
klade otázky, reaguje na dotazy
požádá o upřesnění, zopakování
informace
zprostředkuje informace dalším lidem

Učivo




typy domů
můj pokoj
"Wohngemeinschaft"

Klíčové kompetence
Kompetence k učení






mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky
s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.),
pořizovat si poznámky
efektivně se učit a pracovat
uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět
efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný

Komunikativní kompetence


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

Personální a sociální kompetence


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

Občanské kompetence a kulturní povědomí


dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní
specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci

Společenskovědní vzdělávání
Dějepis
Charakteristika předmětu
Obecný cíl vyučovaného předmětu
Dějepis kultivuje historické vědomí žáků, aby pomocí poznatků o historii lépe a hlouběji porozuměli
současnosti a budoucnosti. Dějepis plní integrující roli při začleňování mladých lidí do společnosti, má
významnou úlohu pro rozvoj občanských postojů a samostatného kritického myšlení žáků.
Charakteristika učiva
Hlavní části učiva jsou vybrány z oblasti společenskovědního RVP. Jedná se o následující – Člověk v
dějinách – starověk, středověk (raný, vrcholný, pozdní), raný novověk (16. – 18. stol.), vrcholný
novověk (konec 18. stol. – 1914) a moderní dějiny.
Učivo je rozděleno do dvou ročníků (1. a 2. ročník)a jedná se o výběr nejdůležitějších událostí
světových, československých a českých dějin tak, aby žáci pochopili co nejsnáze mechanismus
působení zákonitostí společenského vývoje.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Jedná se vlastně o obecné cíle předmětu, jejichž dosažení není vždy pouze v moci školy. Výuka
dějepisu směřuje k tomu, aby žáci






byli připraveni na aktivníživotobčanavdemokratické společnosti
byli pozitivně ovlivňováni ve své hodnotové orientaci
byli hrdí na tradice a hodnoty svého národa
jednali odpovědně ve prospěch nejen vlastní, ale i ve veřejném zájmu
mysleli kriticky a v souvislostech

Výuka v tomto předmětu systematicky kultivuje historické vědomí žáků.
Pojetí výuky – výuková strategie






výklad, diskuse k problému
práce s textem, mapou, obrazovým materiálem
prezentace samostatně, nebo v týmu vyhledávaných informací (knihovna, internet)
rozbor dokumentů
návštěva muzeí, památných míst, objektů



film, besedy s odborníky, pamětníky

Hodnocení výsledků žáků









samostatné, logické a správné vyjadřování
schopnost prezentace výsledků individuální, či týmové práce
formulace vlastního stanoviska, zdůvodnění
práce s dokumenty, schopnost volit podstatné informace
čtení historických map
běžné ústní zkoušení probrané látky, rozhovor, pochopení souvislostí
kratší testy i rozsáhlejší písemné práce
sebehodnocení

Mezipředmětové vztahy








občanská nauka
český jazyk a literatura
hospodářský zeměpis
ekonomika
základy společenské výchovy
cizí jazyky
právo

Průřezová témata pokrývaná předmětem
Člověk a svět práce



charakrterizuje a porovnává jednotlivé etapy vývoje lidské společnosti ve vztahu člověk jako
pracovní síla a její využití a postavení v různých společenských systémech
hodnotí rozvoj pracovních příležitostí, vztah k vývoji vědy a techniky, globalizace

Informační a komunikační technologie



využívá Internet jako zdroj informací
pomocí IKT připravuje podklady a zpracovává prezentace na zadaná témata

Občan v demokratické společnosti





má úctu k materiálním a duchovním hodnotám a je si vědom nutnosti zachování těchto
hodnot pro budoucí generace
toleruje odlišné názory
orientuje se v globálních problémech současného světa
pozoruje současný politický vývoj, porovnává s historickými paralelami 19. a 20. století

Člověk a životní prostředí



hodnotí kriticky vztah člověka a společnosti k přírodě v průběhu staletí
pozoruje využívání přírodních zdrojů světa v průbhěhu jednotlivých historických etap a
důsledky pro dnešek a budoucnost

1. ročník

Mgr. Martin Chovanec, 2 týdně, P

1. poznávání dějin – úvod do předmětu
Dotace učebního bloku: 2

Výsledky vzdělávání


Žák:


Učivo

objasní smysl poznávání dějin a
variabilitu jejich výkladů

Průřezová témata




smysl poznávání minulosti, význam
dějepisu
historické prameny
variabilita výkladu historie

Přesahy do

Přesahy z

ODS
Občanská nauka
- úcta k materiálním a
1. ročník
duchovním hodnotám – vědomí Člověk v lidském společenství
nutnosti zachování těchto
hodnot pro budoucí generace
IKT
- využívá Internet jako zdroj
informací – připravuje podklady
a prezentace pomocí IKT
2. starověk
Dotace učebního bloku: 8

Výsledky vzdělávání


Žák:


Učivo

uvede příklady kulturního přínosu
starověkých civilizací, judaismu a
křesťanství

Průřezová témata
ČŽP
- vztah člověka a společnosti k
přírodě v průběhu staletí –
využívání přírodních zdrojů
světa v průběhu jednotlivých
historických etap
ODS
- úcta k materiálním a
duchovním hodnotám a vědomí
nutnosti jejich zachování pro
budoucí generace – porovnání
současného vývoje s
historickými paralelami
ČSP




Přesahy do

starověké civilizace a jejich civilizační a
kulturní přínos
antická kultura a její dědictví v Evropě
- judaismus a křesťanství jako jeden ze
základů evropského civilizačního okruhu

Přesahy z

- člověk jako pracovní síla a její
využití a postavení ve
společenském systému – rozvoj
pracovních příležitostí
IKT
- využití Internetu jako zdroje
informací – příprava podkladů a
prezentací pomoocí IKT
3. středověk
Dotace učebního bloku: 8

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:


popíše základní – revoluční změny ve
středověku









Průřezová témata
ODS
- úcta k materiálním
aduchovním hodnotám a
vědomí nutnostzi jejich
zachování pro budoucí generace
– porovnání současného
politického vývoje s historickými
paralelami
ČŽP
- vztah člověka a společnosti k
přírodě – využívání přírodních
zdrojů, důsledky pro dnešek a
budoucnost
ČSP
- člověk jako pracovní síla a její
využití a postavení ve
společenském systému – rozvoj
pracovních příležitostí
IKT

Přesahy do

stát a společnost
první státní útvary na našem území
český stát ve středověku
vznik evropských států v raném
středověku
arabské výboje
křížové výpravy
- středověká kultura – románské umění,
gotika, renesance

Přesahy z

- využití Internetu jako zdroje
informacé – podklady a
prezentace pomocí IKT
4. raný novověk (16. – 18. stol.)
Dotace učebního bloku: 14

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:


popíše základní – revoluční změny v
raném novověkui









Průřezová témata

Přesahy do

zámořské objevy
reformace a protireformace
český stát a habsburská monarchie
třicetiletá válka
nerovnoměrný vývoj v západní a
východní Evropě
absolutismus, osvícenství, počátky
parlamentarismu
- kultura raného novověku – baroko

Přesahy z

ODS
- úcta k materiálním a
duchovním hodnotám a vědomí
nutnosti zachování těchto
hodnot – porovnání současného
vyvoje společnosti s
historickými paralelami
ČŽP
- vztah člověka a společnosti k
přírodě – využívání přírodních
zdrojů a důsledky pro dnešek a
budoucnost
ČSP
- člověk jako pracovní síla a její
využití ve společenském
systému – rozvoj pracovních
příležitostí
IKT
- využití Internetu jako zdroje
informací – přípravba podkladů
a prezentací pomocí IKT
5. vrcholný novověk (konec 18. stol. – 1914)
Dotace učebního bloku: 36

Výsledky vzdělávání

Učivo



Žák:








na příkladu významných občanských
revolucí vysvětlí boj za občanská i
národní práva a vznik občanské
společnosti
objasní vznik novodobého českého
národa a jeho úsilí o emancipaci
popíše česko-německé vztahy a
postavení Židů a Romů ve společnosti 18.
a 19. stol
charakterizuje proces modernizace
společnosti
popíše evropskou koloniální expanzi











Průřezová témata

Přesahy do

velké občanské revoluce – americká a
francouzská revoluce, revoluce 1848 v
Evropě a v českých zemích
napoleonské války a Vídeňský kongres
společnost a národy – národní hnutí v
Evropě a v českých zemích, postavení
Židů a Romů ve společnosti,
vztahy česko-německé, dualismus v
habsburské monarchii, vznik národních
států v Německu a Itálii
modernizace společnosti – průmyslová
revoluce, urbanizace
modernizovaná společnost a jedinec –
změny v sociální struktuře společnosti,
postavení žen, sociální zákonodárství,
rozvoj vzdělání a vědy

Přesahy z

ODS
- úcta k materiálním a duchovní
hodnotám a vědomí nutnosti
jejich zachování
ČŽP
- vztah člověka a společnosti k
přírodě – využívání přírodních
zdroj§ů světa a důsledky pro
současnost a budoucnost
ČSP
- člověk jako pracovní síla a její
využití a postavení ve
společnosti – rozvoj pracovních
příležitostí
IKT
- využití Internetu jako zdroje
informací – příprava podkladů a
prezentací pomocí IKT
Klíčové kompetence
Kompetence k učení






mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky
s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.),
pořizovat si poznámky
efektivně se učit a pracovat
uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět
efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný

Komunikativní kompetence


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

Personální a sociální kompetence


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

Občanské kompetence a kulturní povědomí


dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní
specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci

2. ročník

Mgr. Martin Chovanec, 1 týdně, P
1. novověk – 20. století – moderní dějiny
Dotace učebního bloku: 30

Výsledky vzdělávání

Učivo


Žák:












vysvětlí rozdělení světa v důsledku
koloniální expanze a rozpory mezi
velmocemi
popíše 1. 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 2. světové
válce, její totální charakter a její výsledky,
popíše válečné zločiny včetně holocaustu
















Průřezová témata
ODS

Přesahy do

vztahy mezi velmocemi – evropská
koloniální expanze a rozdělení světa na
přelomu 19. a 20. stol. ,
první světová válka, české země za první
svetové války – první odboj,
výsledky první světové války, poválečné
uspořádání Evropy a světaVersailleský mírový systém, ruské
revoluce a občanská válka
demokracie a diktatura – vznik
Československa a první republika,
totalitní režimy – fašismus, nacismus,
komunismus ,
světová hospodářská krize a cesta ke
druhé světové válce, druhá republika,
druhá světová válka,
Protektorát Čechy a Morava, samostatný
slovenský stát, holokaust
svět v blocích – poválečné uspořádání
Evropy a světa, třetí republika,
studená válka, komunistická diktatura v
ČR – třetí odboj,
SSSR a komunistický svět, USA a
demokratický svět, 3. svěs a
dekolonizace,
pád komunistických režimů ve východní a
střední Evropě,
konec bipolarity Východ – Západ

Přesahy z
Německý jazyk 1. 2. ročník
Orientace ve městě, Praha

- porovnání současného
politického vývoje s historickými
paralelami
ČŽP
- vztah člověka a společnosti k
přírodě – využívání přírodních
zdrojů světa, důsledky pro
současnost a budoucnost
ČSP
- člověk jako pracovní síla a její
postavení ve společnosti
IKT
- využití Internetu jako zdroje
informací,příprava podkladů a
prezentací pomocí IKT

Německý jazyk 1. 2. ročník
Literatura, četba

2. dějiny studovaného oboru
Dotace učebního bloku: 3

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:



uvede příklady úspěchů vědy a techniky
ve 20. století
orientuje se v historii svého oboru –
uvede její významné mezníky a
osobnosti, vysvětlí přínos studovaného
oboru pro život lidí

Průřezová témata
ČSP
- jednotlivé etapy vývoje lidské
společnosti a člověk jako
pracovní síla, její využití a
postavení v různých
společenských systémech –
rozvoj pracovních příležitostí,
vývoj vědy a techniky,
globalizace
ČŽP
- vztah člověka a společnosti k
přírodě – využívání přírodních
zdrojů
IKT




Přesahy do

úspěchy vědy a techniky 20. století
- ekonomické teorie v průběhu staletí

Přesahy z

- využití Internetu jako zdroje
informací – příprava podkladů a
prezentací pomocí IKT
ODS
- globální problémy současného
světa
Klíčové kompetence
Kompetence k učení






mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky
s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.),
pořizovat si poznámky
efektivně se učit a pracovat
uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět
efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný

Komunikativní kompetence



účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje
zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na běžná
i odborná témata

Personální a sociální kompetence


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

Občanská nauka
Charakteristika předmětu
Obecný cíl vyučovaného předmětu
Obecným cílem předmětu je








připravit žáky na aktivní a odpovědný život v demokratické společnosti
pozitivně směrovat hodnotovou orientaci žáků
pěstovat v žácích slušnost a odpovědnost
podporovat v žácích jednání nejen ve vlastní prospěch, ale i ve veřejném zájmu
uvědomění si vlastní identity
pěstovat kritické myšlení
rozpoznat manipulaci a vzdorovat jí

Charakteristika učiva
Hlavní části učiva jsou vybrány z oblasti společenskovědního vzdělávání RVP. Jedná se o následující –
člověk v lidském společenství, člověk jako občan, člověk a svět, soudobý svět. Dále pak pasáže
prolínající se s učivem v předmětu Dějepis, např. demokracie a diktatura, modernizace společnosti,
modernizovaná společnost a jedinec. Učivo je rozděleno do 3 ročníků (1. – 3.), na ně pak dále
navazuje volitelný předmět Základy společenských věd ve 4. ročníku. Jedná se o výběr témat z výše
uvedených oblastí – společnost, kultura, společenské vrstvy, sociální nerovnost, majetek, rasy,
národy, víra, demokracie, lidská práva, politika, stát, filozofie, etika, morálka.

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Výuka směřuje k tomu, aby žáci:







v praktickém životě využívali svých společenskovědních vědomostí a dovedností ve styku s
jinými lidmi a institucemi
uměli získávat a kriticky hodnotit informace z různých zdrojů
formulovali své názory na sociální, politické, ekonomické a etické otázky, podložili je
argumenty a debatovali o nich
jednali odpovědně a čestně
vážili si demokracie, svobody a výsledků lidské práce
učili se toleranci

Pojetí výuky







výklad
diskuse k problému
práce s textem, obrazovým materiálem, mapou
filmy, besedy
vyhledávání informací (internet aj.)
prezentace

Hodnocení výsledků žáků










samostatné, logické a správné vyjadřování
schopnost prezentace výsledků individuální či týmové práce
formulace vlastního stanoviska, zdůvodnění
schopnost práce s textem a vyhledávání podstatných informací
čtení dokumentů, map aj. materiálů
zkoušení, rozhovor na dané téma
pochopení souvislostí
písemné testy, eseje
sebehodnocení

Mezipředmětové vztahy










základy společenských věd
společenská kultura
dějepis
český jazyk a literatura
právo
IKT
ekonomika
hospodářský zeměpis
cizí jazyky

Průřezová témata pokrývaná předmětem
Člověk a svět práce





úcta k materiálním a duchovním hodnotám
formulace vlastních priorit
význam vzdělání pro další život
verbální komunikace

Informační a komunikační technologie




pracuje s informacemi – vyhledává, hodnotí, předává
využívá prostředky IKT
připravuje pomocí IKT podklady a zpracovává prezentace

Občan v demokratické společnosti







upevňování postojů a hodnotové orientace
úcta k materiálním a duchovním hodnotám
budování občanské gramotnosti, výchova odpovědného aktivního občana
diskuse o kontroverzních otázkách současnosti
toleruje odlišné názory
sleduje současný politický vývoj a orientuje se v globálních problémech současného světa

Člověk a životní prostředí



hodnotí kriticky vztah člověka a společnosti k životnímu prostředí a přírodním zdrojům
sleduje celosvětovou diskusi na téma udržitelného rozvoje, globálního oteplování, využívání
alternativních zdrojů a vytváří si vlastní postoje a názory

1. ročník

Mgr. Pavel Sekyrka, Th. D. , 1 týdně, P
Člověk v lidském společenství
Dotace učebního bloku: 34

Výsledky vzdělávání


Žák:












Učivo

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
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













společnost, společnost tradiční a
moderní, pozdně moderní společnost
hmotná a duchovní kultura
současná česká společnost, společenské
vrstvy, elity a jejich úloha
sociální nerovnost a chudoba v současné
společnosti
majetek a jeho nabývání, rozhodování o
finančních záležitostech jedince a rodiny
rozpočet domácnosti, zodpovědné
hospodaření
řízení krizových finančních situací,
sociální zajištění občanů
rasy, etnika národy a národnosti
majorita a minority ve společnosti,
multikulturní soužití
migrace, migranti, azylanti
postavení mužům a žen, genderové
problémy
víra a ateismus, náboženství a církve,
náboženská hnutí, sekty,
náboženskýfundamentalismus










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
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

Průřezová témata
ODS
- upevňování postojů a
hodnotové orientace – úcta k
materiálním a duchovním
hodnotám – diskuse o
kontroverzních otázkách
současnosti – toleruje odlišné
názory
ČSP
- formulace vlastních priorit –
význam vzděláví pro vlastní
život – orientace ve světě práce
ČŽP
- vztah člověka a společnosti k
životnímu prostředí a přírodním
zdrojům – udržitelný rozvoj,
globální oteplování, alternativní
zdroje
IKT
- využití prostředků IKT –
podklady a prezentace pomocí
IKT

Přesahy do

Přesahy z
Dějepis
1. ročník
1. poznávání dějin – úvod do
předmětu

2. ročník

Mgr. Pavel Sekyrka, Th. D. , 1 týdně, P
Člověk jako občan
Dotace učebního bloku: 33

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:















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

Průřezová témata
ODS
- upevňování postojů a
hodnotové orientace –
občanská gramotnost,
odpovědný aktivní občan –
diskuse o kontroverzních
otázkách současnosti –
tolerance odlišných názorů –
současný politický vývoj,
globální problémy současného
světa
ČSP
- úcta k materiálním a
duchovním hodnotám – vlastní
priority – význam vzdělání pro
život
















Přesahy do

základní hodnoty a principy demokracie
lidská práva a jejich obhajování, veřejný
ochránce práv, práva dětí
svobodný přístup k informacím, masová
média a jejich funkce, kritický přístup k
médiím, maximální využití potenciálu
médií
stát, státy na počátku 21. století, český
stát, státní občanství v ČR
česká ústava, politický sstém v ČR,
struktura veřejné správy, obecní a krajská
samospráva
politika, politické ideologie
politické strany, volební systémy a volby
politický radikalismus a extremismus,
současná česká extremistická scéna a její
symbolika, mládež a extremismus
teror, terorismus
občanská participace, občanská
společnost
- občanské ctnosti potřebné pro
demokracii a multikulturní soužití

Přesahy z

IKT
- práce s informacemi – využití
prostředků IKT – příprava
podkladů a prezentací pomocí
IKT
3. ročník

Mgr. Pavel Sekyrka, Th. D., 1 týdně, P
Člověk a svět (praktická filozofie)
Dotace učebního bloku: 16

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

Průřezová témata
ODS
- upevňování postojů a
hodnotové orientace – úcta k
materiálním a duchovním
hodnotám – občanská
gramotnost, aktivní a
odpovědný občan
ČSP
- úcta k materiálním a
duchovním hodnotám –
formulace vlastních priorit –
význam vzdělání pro vlastní
život
IKT
- práce s informacemi – využití
prostředků IKT – příprava






Přesahy do

co řeší filozofie a filozofická etika
význam filozofie a etiky v životě člověka,
jejich smysl pro řešení životních situací¨
etika a její předmět, základní pojmy etiky,
morálka, mravní hodnoty a normy,
mravní rozhodování a odpovědnost¨
životní postoje a hodnotová orientace,
člověk mezi touhou po vlastním štěstí a
angažováním se pro obecné dobro a pro
pomoc jiným lidem

Přesahy z

podkladů a prezentací pomocí
IKT
Etika
Dotace učebního bloku: 16

Výsledky vzdělávání

Učivo


Žák:






uvede základní charakteristiku a předmět
etiky
diskutuje na téma morálka, mravnost,
dobro
vysvětlí směry etiky a uvede hlavní
představitele
debatuje na téma svoboda a svědomí,
kolektivní vina
posoudí význam světa soukromí a
velkoměsta v globalizované civilizaci

Průřezová témata
ODS
- upevnňování postojů a
hodnotové orientace –
občanská gramotnost, aktivní a
odpovědný občean – tolerance
– globální problémy
ČŽP
- vztah člověka a společnosti k
životnímu prostředí – udržitelný
rozvoj, alternativní zdroje,
globální oteplování
ČSP
- úcta k materiállním a
duchovním hodnotám –
formulace vlastních priorit
IKT
- práce s informacemi – využití
prostředků IKT – příprava
podkladů a prezentací pomocí
IKT
4. ročník

Mgr. Pavel Sekyrka, Th. D., 1 týdně, P






Přesahy do

etika jako věda
morálka a mravnost
svoboda a svědomí
etika v době globalizace
praktická etika: morální posouzení
sebevraždy, vraždy, nepřímého usmrcení,
eutanazie, potratu

Přesahy z

Filozofie
Dotace učebního bloku: 20

Výsledky vzdělávání

Učivo


Žák:












vysvětlí duchovní předpoklady pro vznik
filozofie a základní filozofické problémy
provede rozčlenění filozofie na její hlavní
součásti
uvede základní typy myšlení během
vývoje lidské společnosti a představitele
filos. škol a směrů
debatuje o praktických filosofických a
etických otázkách a používá základní
filosofické pojmy
charakterizuje poznání a hodnotí význam
zkušeností jako zdroje poznání
vysvětlí pojem příroda a diskutuje na
téma vztahu lidské společnosti a přírody
objasní pojmy antropologie,
existencialismu, animalita,
transcendentalita
vyhledává informace na téma člověk a
příroda a prezentuje je

Průřezová témata
ODS
- upevňování postojů a
hodnotové orientace –
občanská gramotnost – diskuse
o kontroverzních otázkách
současnosti
ČŽP
- vztah člověka a společnosti k
životnímu prostředí – globální
problémy současného světa –
udržitelný vývoj, oteplování,
alternativní zdroje
ČSP
- úcta k materiálním a
duchovním hodnotám –
formulace vlastních priorit –
význam vzdělání pro život
IKT







Přesahy do

vznik filozofie a její význam v životě
člověka
dějiny filozofie
základní filozofické pojmy
filozofické problémy poznání
příroda a svět
člověk jako přírodní a kulturní bytost

Přesahy z

- práce s informacemi –
využívání IKT – příprava
podkladů a prezentací pomocí
IKT
Náboženství
Dotace učebního bloku: 9

Výsledky vzdělávání

Učivo


Žák:





diskutuje na téma věda a víra
uvede základní podoby náboženství a
charakterizuje je
vysvětlí základy hlavních svěrových
náboženství a porovná je
debatuje o nových náboženských
hnutích, vysvětlí problém
fundamentalismu

Průřezová témata
ODS
- upevňování postojů a
hodnotové orientace – úcta k
materiálním a duchovním
hodnotám – kontroverzní
otázky současnosti – tolerance
odlišných názorů – současný
politický vývoj – globální
problémy současného světa
ČŽP
- vztah člověka a společnosti k
životnímu prostředí a přírodním
zdrojům – celosvětová diskuse
na téma udržitelného rozvoje,
globálního oteplování, využívání
alternativnívh zdrojů
ČSP
- formulace vlastních priorit –
význam vzdělání pro vlastní
život – orientace ve světě práce
– komunikace při jednáních
IKT
- práce s informacemi – využití
prostředků IKT – příprava



Přesahy do

základní světová náboženství
nová náboženská hnutí

Přesahy z

podkladů a prezentací pomocí
IKT
Základy společenských věd
Charakteristika předmětu
Obecný cíl vyučovaného předmětu
Obecným cílem předmětu je
- připravit žáky na aktivní a odpovědný život v demokratické společnosti
- pozitivně směrovat hodnotovou orientaci žáků, pěstovat morálku, mravnost a etiku
- uvědomění si vlastní identity
- pěstovat kritické myšlení
- rozpoznat a hodnotit problémy společenského života
- pěstovat v žácích vztah k přírodě a kulturní povědomí
- orientovat se v otázkách demokracie, svobody, ideologií
Charakteristika učiva
Hlavní části učiva patří do společenskovědního vzdělávání. Jedná se o následující: politologie,
sociologie, psychologie, filosofie, etika, logika a teorie vědy, náboženství. Učivo je vyučováno ve
volitelném předmětu ve 4. ročníku a navazuje na předmět Občanská nauka, vyučovaný v 1. – 3.
ročníku, jehož učivo rozvíjí a doplňuje. Je určen především těm žákům, kteří zvolí tento předmět jako
součást maturitní zkoušky.
Cíl vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Výuka směřuje k tomu, aby žáci:









v praktickém životě využívali svých společenskovědních vědomostí a dovedností ve styku s
jinými lidmi a institucemi
orientovali se v základech předních společenskovědních disciplín
uměli získávat a kriticky hodnotit informace z různých zdrojů
formulovali své názory na sociální, politické, ekonomické a etické otázky, podložili je
argumenty a debatovali o nich
jednali odpovědně a čestně
vážili si demokracie, svobody a výsledků lidské práce
respektovali osobnost člověka, přírodu
tolerovali názory, vyznání, politické přesvědčení druhých lidí

Pojetí výuky


výklad







diskuse k problému
práce s textem, obrazovým materiálem, mapou
filmy, besedy
vyhledávání informací (internet aj.)
prezentace

Hodnocení výsledků žáka










samostatné, logické a správné vyjadřování
schopnost prezentace výsledků individuální či týmové práce
formulace vlastního stanoviska, zdůvodnění
schopnost práce s textem a vyhledání podstatných informací
čtení dokumentů, map aj. materiálů
zkoušení, rozhovor na dané téma
pochopení souvislostí
písemné testy, eseje
sebehodnocení

Mezipředmětové vztahy










občanská nauka
společenská kultura
dějepis
český jazyk a literatura
právo
IKT
ekonomika
hospodářský zeměpis
cizí jazyky

Průřezová témata pokrývaná předmětem
Člověk a svět práce





úcta k materiálním a duchovním hodnotám
formulace vlastních priorit
verbální komunikace při důležitých jednáních
chápe význam vzdělání pro svůj vlastní život jako motivaci

Informační a komunikační technologie




pracuje s informacemi – vyhledává, hodnotí, předává
využívá prostředky IKT
připravuje pomocí IKT podklady a zpracovává prezentace

Občan v demokratické společnosti







upevňování postojů a hodnotové orientace
úcta k materiálním a duchovním hodnotám
budování občanské gramotnosti, výchova odpovědného aktivního občana
diskuse o kontroverzních otázkách současnosti
toleruje odlišné názory
sleduje současný politický vývoj a orientuje se v globálních problémech současného světa

Člověk a životní prostředí




hodnotí kriticky vztah člověka a společnosti k životnímu prostředí a přírodním zdrojům
sleduje celosvětovou diskusi na téma udržitelného rozvoje, globálního oteplování a využívání
alternativních zdrojů a vytváří si vlastní postoje a názory

4. ročník

Mgr. Pavel Sekyrka, Th. D., 2 týdně, V
1. Politologie
Dotace učebního bloku: 10

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:









vysvětlí význam a předmět politilogie
uvede základní směry, souvislosti s ostat.
spol. vědními disciplínami
vybere z dějin politologie některé hlavní
představitele
vysvětlí pojem, funkci, formy a typy státu
objasní vývoj našeho státu, jeho symboly
a právní základy
uvede základní principy demokracie
charakterizuje základní ideologické
proudy a směry
zpracovává informace o současné
politické situaci u nás i ve světě

Průřezová témata
ODS
- upevňování postojů a
hodnotové orientace –
občanská gramotnost, výchova
odpovědného, aktivního občana
– tolerance – současný politický
vývoj, globální problémy
současného světa
ČSP
- úcta k materiálním a
duchovním hodnotám
IKT
- práce s informacemi – využití
prostředků IKT – příprava
podkladů a prezentací pomocí
IKT







Přesahy do

politologie jako věda
stát a národ, náš stát
právní základy státu
demokracie
- ideologie a základní ideologické proudy

Přesahy z

2. Sociologie
Dotace učebního bloku: 10

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:











vysvětlí význam sociologie jako vědní
disciplíny, předmět sociologie a metody
sociologického výzkumu
objasní prvky kultury a člověka jako
kulturní bytost
vysvětlí problém socializace, uvede její
prostředky, vysvětlí problém sociální
deviace
uvede příklady sociálních rolí a vysvětlí
pojem sociální kontroly, koncepce a
stratifikace
charakterizuje formální a neformální
sociální vztahy
rozdělí sociální skupiny a typy spolupráce
uvede současné problémy spol. života u
nás i ve světě, vyhledá a prezentuje
aktuální informace

Průřezová témata
ODS
- upevňování postojů a
hodnotové orientace – úcta k
materiálním a duchovním
hodnotám – občanská
gramotnost, aktivní a
odpovědný občan –
kontroverzní otázky současnosti
– tolerance – politický vývoj,
globální problémy současnosti
ČŽP
- vztah člověka a společnosti k
životnímu prostředí – udržitelný
rozvoj
ČSP
- úcta k materiálním a
duchovním hodnotám – vlastní
priority – význam vzdělání
IKT








Přesahy do

sociologie jako věda
kultura jakozpůsob života
socializace
sociální vztahy a struktura
sociální útvary
- současné problémy společenského
života

Přesahy z

- práce s informacemi – využití
IKT – příprava podkladů a
prezentací pomocí IKT
3. Psychologie
Dotace učebního bloku: 10

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:







vysvětlí význam psychologie, metody
výzkumu a uvede hlavní představitele
uvede složky osobnosti, vysvětlí psych.
strukturu a etapyvývoje osobnosti
objasní psychické jevy, procesy a stavy
osobnosti
vyloží základy nervového systému
objasní problematiku duševní hygieny,
řešení zátěžových situací a deprivace
vyhledává informace v oblasti
psychologie a prezentuje je

Průřezová témata
ODS
- upevňování postojů a
hodnotové orientace –
občanská gramotnost,
odpovědnost – tolerance
ČŽP
- vztah člověka k životnímu
prostředí – udržitelný vývoj,
globální oteplování, alternativní
zdroje a vytváření vlastních
postojů a názorů
ČSP
- úcta k materiálním a
duchovním hodnotám – vlastní
priority – verbální komunikace
při důležitých jednáních –
význam vzdělání jako motivace
pro vlastní život
IKT
- práce s informacemi – využití
IKT – příprava podkladů a
prezentací pomocí IKT








Přesahy do

psychologie jako věda
osobnost a její vlastnosti
psychické jevy osobnosti
filozofické mechanismy psychiky
duševní hygiena
- zátěžové situace, deprivace

Přesahy z

4. Filozofie
Dotace učebního bloku: 10

Výsledky vzdělávání

Učivo


Žák:












vysvětlí duchovní předpoklady pro vznik
filozofie a zákl. filozofické problémy
provede rozčlenění filozofie na její hlavní
součásti
uvede základní typy myšlení během
vývoje lidské společnosti a představitele
filos. škol a směrů
debatuje o praktických filosofických a
etických otázkách a používá základní
filosofické pojmy
charakterizuje poznání a hodnotí význam
zkušeností jako zdroje poznání
vysvětlí pojem příroda a diskutuje na
téma vztahu lidské společnosti a přírody
objasní pojmy antropologie,
existencialismus, animalita,
transcendentalita
vyhledává informace na téma člověk a
příroda a prezentuje je

Průřezová témata
ODS
- upevňování postojů a
hodnotové orientace –
občanská gramotnost – diskuse
o kontroverzních otázkách
současnosti
ČŽP
- vztah člověka a společnosti k
životnímu prostředí – globální
problémy současného světa –
udržitelný vývoj, oteplování,
alternativní zdroje
ČSP
- úcta k materiálním a
duchovním hodnotám –
formulace vlastních priorit –
význam vzděláno pro život
IKT







Přesahy do

vznik filozofie a její význam v životě
člověka
dějiny filozofie
základní filozofické pojmy
filozofické problémy poznání
příroda a svět
- člověk jako přírodní a kulturní bytost

Přesahy z

- práce s informacemi –
využívání IKT – příprava
podkladů a prezentací pomocí
IKT
5. Etika
Dotace učebního bloku: 6

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:






uvede základní charakteristiku a předmět
etiky
diskutuje na téma morálka, mravnost,
dobro
vysvětlí směry etiky a uvede hlavní
představitele
debatuje na téma svoboda a svědomí,
kolektivní vina
posoudí význam světa soukromí a
velkoměsta v globalizované civilizaci

Průřezová témata
ODS
- upevňování postojů a
hodnotové orientace –
občanská gramotnost, aktivní a
odpovědný občan – tolerance –
globální problémy současnosti
ČŽP
- vztah člověka a společnosti k
životnímu prostředí – udržitelný
rozvoj, alternativní zdroje,
globální oteplování
ČSP
- úcta k materiálním a
duchovním hodnotám –
formulace vlastních priorit
IKT
- práce s informacemi – využití
prostředků IKT – příprava
podkladů a prezentací pomocí
IKT






Přesahy do

etika jako věda
morálka a mranost
svoboda a svědomí
- etika v době globalizace

Přesahy z

6. Logika a teorie vědy
Dotace učebního bloku: 4

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:



vysvětlí pojem neformální logika a
jmenuje představitele z dějin logiky
rozlišuje mezi teoretickými a empirickými
vědami

Průřezová témata

- neformální logika
- teorie vědy

Přesahy do

Přesahy z

ODS
- upevňování postojů a
hodnotové orientace – výchova
odpovědného občana
ČSP
- význam vzdělání pro vlastní
život – verbální komunikace při
důležitých jednáních
IKT
- práce s informacemi – využití
prostředků IKT – příprava
podkladů a prezentací pomocí
IKT
7. Náboženství
Dotace učebního bloku: 8

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:





diskutuje na téma věda a víra
uvede základní podoby náboženství a
charakterizuje je
vysvětlí základy hlavních světových
náboženství a porovná je
debatuje o nových náboženských
hnutích, vysvětlí problém
fundamentalismu

Průřezová témata
ODS
- upevňování postojů a
hodnotové orientace – úcta k
materiálním a duchovním




Přesahy do

základní světová náboženství
- nová náboženská hnutí

Přesahy z

hodnotám – občanská
gramotnost – kontroverzní
otázky současnosti – tolerance –
globální problémy současného
světa
ČŽP
- vztah člověka a společnosti k
životnímu prostředí, k přírodě
ČSP
- úcta k materiálním a
duchovním hodnotám – vlastní
priority
IKT
- práce s informacemi – využití
prostředků IKT – příprava
podkladů a prezentací pomocí
IKT
Společenská kultura
Charakteristika předmětu
Obecný cíl vyučovaného předmětu
Obecným cílem předmětu je










poskytnout žákům základní informace z oblasti kultury a umění
podílet se na hodnotové orientaci žáků
spoluutvářet morální profil a estetické cítění žáků
pěstovat u žáků potřebu kulturního vyžití a života v kulturním prostředí
naučit žáky orientovat se v nabídce kulturních akcí
vést žáky k ochraně kulturního dědictví
naučit žáky uplatňovat v praxi pravidla společenské etikety
vést žáky k respektování a toleranci ve společenských vztazích
prohlubovat komunikační dovednost žáků

Charakteristika učiva





základní poznatky z estetiky
pravidla společenské etikety
kultura národností a menšin na našem území
kulturní bohatství a jeho ochrana

Učivo je probíráno v prvním ročníku.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Jedná se vlastně o soubor cílů uvedený v úvodní části – obecné cíle. Příprava žáků na aktivní život
občana v demokratické společnosti znamená rovněž utváření jejich estetického cítění, ovládnutí
základních pravidel etikety a jednání s druhými lidmi, vytváření postojů k umění a kulturnímu

dědictví. Výchova k toleranci, respektování kulturních projevů ostatních národností, respektování
názoru ostatních členů olektivu. Prohlubování schopnosti prezentace, komunikace a obhájení názoru.
Pojetí výuky
V hodinách budou využívány následující metody a formy práce:









výklad a řízený dialog
simulační metody
multimediální metody (PC, DVD, video, dataprojektor, interaktivní tabule)
individuální i skupinová příprava a prezentace
návštěva kulturních institucí
exkurze za kulturou
tvořivé aktivity (návrhy interiérů, oblečení, reklama)
spolupráce s výtvarnou školou

Hodnocení výsledků žáků






kombinace ústního zkoušení a testování, ale převážně:
prezentace, scénky
účast v diskusi
vlastní příprava informací a dalších materiálů
doplněno sebehodnocením žáka i skupiny

Kriteria hodnocení jsou dána školním řádem.
Mezipředmětové vztahy







český jazyk a literatura
občanská nauka
základy společenských věd
IKT
dějepis
ekonomika

Průřezová témata pokrývaná předmětem
Člověk a svět práce




jednání se zaměstnavatelem, zaměstnanci, písemná a ústní prezentace
jednání s obchodními partnery
vystupování na veřejnosti, prezentace firmy (oblékání, chování, jazyk)

Informační a komunikační technologie



schopnost nalézat potřebné informace a pracovat s nimi
komunikace prostřednictvím IKT

Občan v demokratické společnosti




dovednost jednat s lidmi
úcta k materiálním a duchovním hodnotám a kulturnímu dědictví
tolerantnost, odpovědnost

Člověk a životní prostředí



kultura bydlení
tvorba krajiny, zachování kulturního dědictví, ochrana a využití památek

1. ročník

Mgr. Jitka Bočková, 1 týdně, P
1. Principy a normy společenské kultury
Dotace učebního bloku: 1

Výsledky vzdělávání

Učivo


Žák:


vysvětlí základní principy a normy
kulturního chování

Průřezová témata

Přesahy do

základní principy a normy kulturního
chování

Přesahy z

ODS
- dovednost jednat s lidmi –
úcta k materiálním a duchovním
hodnotám a kulturnímu dědictví
– tolerance, odpovědnost
ČSP
- jednání se zaměstnavatelem,
zaměstnanci (písemná i ústní
prezentace) – jednání s
obchodními partnery –
vystupování na veřejnosti,
prezentace firmy (oblékání,
normy chování, jazyk)
IKT
- získávání potřebných informací
a práce s nimi – komunikace
prostřednictvím IKT
2. Společenská výchova
Dotace učebního bloku: 9

Výsledky vzdělávání
Žák:



popíše a předvede vhodné chování v
určité situaci
uplatní prostředky verbální a neverbální
komunikaceí

Učivo






pravidla etikety
interpersonální komunikace
společenský styk
sociální psychologie, psychologie práce,
trhu
- sociologie



jedná podle zásad společenského
chování a profesního vystupování

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

ODS
- dovednost jednat s lidmi –
tolerance, odpovědnost
ČSP
- jednání se zaměstnavatelem,
zaměstnanci (písemná a ústní
prezentace) – jednání s
obchodními partnery –
vystupování na věřejnosti,
prezentace firmy (oblékání,
normy chování, jazyk)
IKT
- získávání potřebných informací
a práce s nimi – komunikace
prostřednictvím IKT
3. Kulturní instituce
Dotace učebního bloku: 3

Výsledky vzdělávání

Učivo


Žák:




orientuje se v nabídce kulturních institucí
zúčastńuje se kulturních akcí
seznámí spolužáky s kulturní akcí, které
se zúčastnil a zhodnotí její úroveň

Průřezová témata
ODS
- dovednost jednat s lidmi –
úcta k materiálním a duchovním
hodnotám a kulturnímu dědictví
ČŽP
- tvorba krajiny, zachování
kulturního dědictví, památky –
ochrana, využití
IKT
- získávání potřebných informací
a práce s nimui – komunikace
prostřednictvím IKT




Přesahy do

kulturní instituce ve městě, regionu i v
celé ČR
nabídka kulturních akcí
- vlastní účast na kulturních akcích,
zhodnocení

Přesahy z

4. Kultura národností a menšin
Dotace učebního bloku: 4

Výsledky vzdělávání

Učivo


Žák:



porovná typické znaky kultur národností
a menšin na našem území
zhodnotí vzájemný vliv těchto kultur

Průřezová témata



Přesahy do

národnosti a menšiny na území ČR a
jejich kultura
- vzájemné ovlivňování kultur

Přesahy z

ODS
- úcta k materiálním a
duchovním hodnotám a
kulturnímu dědictví – tolerance,
odpovědnost
ČŽP
- tvorba krajiny, zachovánmí
kulturního dědictví, památky –
ochrana, využití
ČSP
- vystupování na veřejnosti,
prezentace firmy (oblékání,
normy chování, jazyk)
IKT
- získávání informací a práce s
nimi – komunikace
prostřednictvím IKT
5. Lidové umění a užitá tvorba
Dotace učebního bloku: 3

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:



charakterizuje různé formy lidového
umění
vysvětlí pojem užité umění

Průřezová témata
ODS
- úcta k materiálním a
duchovním hodnotám a
kulturnímu dědictví
ČŽP




Přesahy do

charakteristika forem lidového umění
- pojem užité umění

Přesahy z

- kultura bydlení, architektura –
tvorba krajiny, zachování
kulturního dědictví, památky –
ochrana, využití
IKT
- získávání poitřebných
informací a práce s nimi
6. Estetické a funkční normy
Dotace učebního bloku: 3

Výsledky vzdělávání

Učivo


Žák:




popíše estetická kriteria, která uplatňuje
ve svém životě
vysvětlí rozdíl mezi uměním a kýčem
vysvětlí vliv propagace na chování
spotřebitele a na jeho rozhodování

Průřezová témata



Přesahy do

estetické a funkční normy při tvorbě a
výrobě předmětů používaných v běžném
životě
- reklama aj. propagační prostředky – vliv
na životní styl

Přesahy z

ODS
- dovednost jednat s lidmi –
úcta k materiálním a duchovním
hodnotám a kulrurnímu dědictví
ČŽP
- kultura bydlení, architektura –
tvorba krajiny, zachování
kulturního dědictví, památky –
ochrana, využití
ČSP
- jednání s obchodními partnery
– vystupování na věřejnosti,
prezentace firmy
IKT
- získávání potřebných informací
a práce s nimi – komunikace
prostřednictvím IKT
7. Kultura bydlení
Dotace učebního bloku: 3

Výsledky vzdělávání
Žák:

Učivo
- požadavky na bydlení
- příklady současných možností bydlení




charakterizuje požadavky na kulturní
bydlení
porovnává a hodnotí různé příklady
současného bydlení

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

ODS
- úcta k materiálním a kulturním
hodnotám a kulturnímu dědictví
ČŽP
- kultura bydlení, architektura –
tvorba krajiny, zachování
kulturního dědictví, památky –
ochrana, využití
IKT
- získávání potřebných informací
a práce s nimi
8. Kultura odívání
Dotace učebního bloku: 3

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:



vysvětlí pojmy kultura odívání a móda
rozlišuje a hodnotí oděvy pro různé
příležitosti a různá prostředí

Průřezová témata
ODS
- úcta k materiálním a
duchovním hodnotám a
kulturnímu dědictví – tolerance,
odpovědnost
ČSP
- jednání s obchodními partnery
– vystupování na veřejnosti,
prezentace firmy (oblékání,
normy chování, jazyk)
IKT
- získávání potřebných informací
a práce s nimi




Přesahy do

pojem kultura odívání, móda
- oděvy pro různé příležitosti, prostředí

Přesahy z

9. Kulturní dědictví a hodnoty současnosti
Dotace učebního bloku: 5

Výsledky vzdělávání

Učivo


Žák:




vysvětlí pojem kulturní dědictví
charakterizuje různé typy kulturních
památek a péči o ně
vysvětlí význam ochrany materiálních a
duchovních hodnot minulosti i
současnosti

Průřezová témata




Přesahy do

pojem kulturní dědictví a kulturní
hodnoty současnosti
typy kulturních památek
- ochrana a využutí kulturních hodnot
minulosti i současnosti

Přesahy z

ODS
- úcta k materiálním a kulturním
hodnotám a kulturnímu dědictví
ČŽP
- tvorba krajiny, zachování
kulturního dědictví, památky –
ochrana, využití
ČSP
- vystupování na veřejnosti,
prezentace firmy
IKT
- získávání potřebných informací
a práce s nimi
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.

Základy přírodních věd
Charakteristika předmětu
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecné cíle
Předmět základy přírodních věd přispívá k chápání přírodních jevů a jejich souvislostí v přírodě i v
každodenním životě, učí žáky klást si otázky o okolním světě a vyhledávat k nim relevantní, na
důkazech založené odpovědi.
Přírodovědné vzdělání směřuje k tomu, aby žák:
 rozlišoval fyzikální realitu a fyzikální model,
 získal základní představy o látkové a polní formě hmoty, o struktuře látek a jejich fyzikálních
vlastnostech,
 správně používal fyzikální jednotky, násobné a dílčí jednotky,
 znal názvosloví a složení látek znečišťujících životní prostředí a potraviny,
 pochopil chemické zákonitosti a teorii o stavbě látek,
 kladl důraz na dodržování správné životosprávy a vhodné skladby potravin,
 uměl řešit jednoduchý fyzikální problém a opatřil si k tomu vhodné informace,
 uplatnil obecné poznatky k vysvětlení konkrétního fyzikálního jevu,
 chápal přínos fyzikálního poznávání při objasňování jevů v přírodě, každodenním životě, pro
ochranu životního prostředí i svého zdraví,
 zdůvodnil nezbytnost udržitelného rozvoje, který nezničí lidskou civilizaci.
V afektivní oblasti směřuje přírodovědné vzdělávání k tomu, aby žáci získali:
 motivaci přispět k dodržování zásad udržitelného rozvoje v občanském životě i v odborné
pracovní činnosti,
 pozitivní postoj k přírodě,





schopnost eliminovat negativní vlivy všech toxikomanií,
komunikativní dovednosti,
motivaci k celoživotnímu vzdělávání v přírodovědné oblasti.
Charakteristika učiva
Učební osnova je zpracována pro vyučování v rozsahu 5 týdenních vyučovacích hodin za studium.
Z hlediska klíčových kompetencí klademe důraz zejména na:
 dovednost analyzovat a řešit problémy,
 aplikaci poznatků v běžném životě,
 využívání poznatků o vzájemných přeměnách různých forem energie a jejich přenosu při
řešení konkrétních problémů a úloh,
 zhodnocení výhod a nevýhod využívání různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na
životní prostředí,
 posílení pozitivních rysů osobnosti (pracovitost, přesnost, důslednost, sebekontrolu a
odpovědnost, vytrvalost a schopnost překonávat překážky),
 schopnost pracovat ve skupině, umět prosadit vlastní názory a přijmout myšlenky ostatních.
Hloubka probíraného učiva je variabilní, ovlivňují ji zejména vstupní vědomosti a dovednosti žáků.
Počty vyučovacích hodin u jednotlivých tématických celků jsou pouze orientační. Vyučující může
provést podle svého uvážení úpravy obsahu i rozsahu učiva s přihlédnutím k úrovni konkrétní třídy.
Změny nesmějí narušit logickou návaznost učiva.
Chemie
Vyučování chemie je zaměřeno na poznávání jednodušších chemických látek a chemických reakcí s
důrazem na to, co občané v běžném životě potřebují. Učivo je koncipováno tak, aby umožňovalo
diferenciaci obsahu i rozsahu výuky vzhledem k různým vzdělávacím potřebám i možnostem žáků. Ve
své kmenové části (tištěné části) obsahuje minimum teoretického učiva, včetně minima chemických
výpočtů a názvosloví. I při základní výuce se ovšem klade důraz na řešení problémových úloh
(většinou uzavřených s odpovídající náročností) a na využitelnost učiva chemické povahy pro
každodenní život občanů.
Biologie
Předmět Biologie vychází z oboru vzdělávání Biologické a ekologické vzdělávání dle RVP. Učivo
předmětu se zaměřuje na ty tematické celky, které jsou důležité pro každého občana ČR. Těmito
tematickými celky jsou: Obecná biologie, Biologie člověka, Genetika, Ekologie a Člověk a životní
prostředí. V rámci výuky Biologie je tak žákům umožněno získat poměrně obsáhlý a ucelený přehled
o životě na Zemi.
Fyzika
 rozlišoval fyzikální realitu a fyzikální model,
 získal základní představy o látkové a polní formě hmoty, o struktuře látek a jejich fyzikálních
vlastnostech,
 správně používal fyzikální jednotky, násobné a dílčí jednotky,
 uměl řešit jednoduchý fyzikální problém a opatřil si k tomu vhodné informace,
 uplatnil obecné poznatky k vysvětlení konkrétního fyzikálního jevu,
 chápal přínos fyzikálního poznávání při objasňování jevů v přírodě, každodenním životě, pro
ochranu životního prostředí i svého zdraví.
Pojetí výuky
V základu přírodních věd je využíváno tradičních metod (výkladové hodiny) i moderních výukových
metod (práce s PC). Je nutné zohlednit jednak individuální vzdělávací potřeby žáků a také jejich
intelektuální úroveň. Žáci budou orientováni na autodidaktické metody (osvojení různých technik
samostatného učení a práce odpovídajících jejich schopnostem). Žák by měl probrané pojmy, jevy a
zákony pochopit ve vzájemných souvislostech a tak, aby byl schopen si další potřebné poznatky
samostatně vyhledávat a doplňovat. Důraz je kladen na sociálně komunikativní aspekty učení a
vyučování (diskuse, týmová spolupráce a kooperace – projeví se zejména při shrnutí a

opakováníučiva, při laboratorních pracích). Učitel bude dbát na aktualizaci učiva – soustavné uvádění
aplikací fyzikálních jevů v technice a občanském životě a hodnocení jejich vlivu na přírodu a člověka.
Vyučující zdůrazňuje pravidla bezpečného zacházení s technickými prostředky a zásady poskytování
první pomoci.
Důraz je kladen i na motivační činitele (zařazení jednoduchých pokusů i s improvizovanými
prostředky, zařazení her, veřejné prezentace žáků, podpora aktivit mezipředmětového charakteru),
shrnutí a opakování učiva po každém tématickém celku a projekci a modelaci (využití projekční
techniky např. v tématu molekulová fyzika).
Hodnocení výsledků žáků
K hodnocení žáků se používá různých forem zjišťování úrovně znalostí: ústní zkoušení, písemné
zkoušení (orientační testy, testy s výběrem odpovědí, opakovací testy), hodnocení seminárních prací.
Způsoby hodnocení by měly spočívat v kombinaci známkování, slovního hodnocení, využívání
bodového systému, pozornost by měla opět být věnována sebehodnocení žáků.
Hodnotí se:
 správnost, přesnost, pečlivost v písemných testech a protokolech ze seminárních prací,
 schopnost samostatného úsudku,
 schopnost výstižné formulace s využitím odborné terminologie.
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí
Vzdělávání v základu přírodních věd přispívá k rozvoji klíčových a občanských kompetencí, aby žák
byl schopen:
 najít vhodnou míru sebevědomí a odpovědnosti za své jednání,
 vlastního úsudku,
 prosadit a zdůvodnit vlastní názor a zároveň přijímat kompromisy,
 rozvíjet vyjadřovací schopnosti,
 efektivně se učit a pracovat, soustavně se vzdělávat,
 přijímat hodnocení svých výsledků, přijímat radu i kritiku,
 vystihnout jádro problému,
 rozvíjet dovednost aplikovat získané poznatky, přijímat odpovědnost za vlastní rozhodování a
jednání (v pracovní činnosti i v osobním životě),
 vytvářet úctu k živé i neživé přírodě a jedinečnosti života na Zemi, respektovat život jako
nejvyšší hodnotu, aktivně se zapojovat do ochrany a zlepšování životního prostředí,
 jednat hospodárně, uplatňovat nejen kriterium ekonomické efektivnosti, ale i hledisko
ekologické,
 učit se poznávat svět a lépe mu rozumět (rozumět přírodním zákonům, odpovědnost člověka
za uchování přírodního prostředí, osvojovat si technologické metody a pracovní postupy
šetrné k životnímu prostředí),
 dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, chápat ji jako součást péče o zdraví své i
spolupracovníků,
 pracovat s informacemi a kriticky je vyhodnocovat.
Průřezová témata
Člověk a svět práce
Výuka přírodovědných předmětů by měla:
 vést žáky k odpovědnosti za vlastní život a zdraví,
 naučit žáky vyhledávat a posuzovat informace o profesních příležitostech, o vzdělávací
nabídce.
Člověk a životní prostředí
Žák by se měl naučit:
 poznávat svět a lépe mu rozumět,
 vytvářet si úctu k živé i neživé přírodě a jedinečnosti života na Zemi,
 respektovat život jako nejvyšší hodnotu,
 prosazovat trvale udržitelný rozvoj ve své pracovní činnosti,
 vytvářet si citlivý vztah k přírodě,



získávat schopnosti i motivaci k aktivnímu utváření zdravého životního prostředí a
odstraňování chudoby v celosvětovém měřítku,
 efektivně pracovat s informacemi, efektivně je vyhodnocovat,
 hodnotit sociální chování z hlediska zdraví, spotřeby a prostředí,
 zapojovat se do ochrany životního prostředí – jedné z životně důležitých podmínek uchování
kontinuity lidské společnosti a její kultury,
 dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci,
 vyhodnocovat vliv zvuku na člověka a mezilidské vztahy,
 vyhodnocovat vliv prostředí na lidské zdraví z hlediska dobrovolných a vynucených
zdravotních rizik,
 metody ochrany přírody a společnosti před důsledky havárie v jaderných elektrárnách,
 způsoby zneškodňování jaderných odpadů.
Informační technologie
Žák by měl být schopen:
 pracovat s internetem, vyhledávat potřebné informace,
 efektivně pracovat s informacemi, umět je získávat a kriticky vyhodnocovat.
Občan v demokratické společnosti
Žák:
 si váží materiálních a duchovních hodnot a uvědomuje si nutnost jejich zachování pro budoucí
generace,
 toleruje odlišné názory,
 orientuje se v globálních problémech současného světa,
 zná Listinu základních práv a svobod,
 respektuje pluralismus názorů, toleruje odlišné rasy, kultury, etnika,
 sleduje nejenom osobní, ale i veřejné zájmy při řešení ekonomických problémů,
 podporuje demokracii a občanskou společnost,
 přistupuje zodpovědně k partnerství, spolupráci a solidaritě v evropské i globalizující se
společnosti,
 rozvíjí svou lidskou individualitu,
 umí jednat s lidmi, diskutovat o citlivých otázkách, hledat kompromisní řešení.
Mezipředmětové vztahy
 fyzika
 matematika
 biologie
 informační technologie
 občanská nauka
Průřezová témata pokrývaná předmětem
Člověk a svět práce
Výuka přírodovědných předmětů by měla:



vést žáky k odpovědnosti za vlastní život a zdraví,
naučit žáky vyhledávat a posuzovat informace o profesních příležitostech, o vzdělávací
nabídce.

BIOLOGIE



systematicky pracuje na zadaných tématech
rozlišuje témata Biologie, která poskytují vhodný základ pro (profesní i osobní) celoživotní
vzdělávání

Informační a komunikační technologie
Žák by měl být schopen:




pracovat s internetem, vyhledávat potřebné informace,
efektivně pracovat s informacemi, umět je získávat a kriticky vyhodnocovat.

CHEMIE




užívá počítače při studiu z CD, DVD a dalších přenosných médií
vyhledává informace na internetu a posuzuje jejich věrohodnost
užívá počítače k prezentacím své učební činnosti

BIOLOGIE




zpracovává výsledky z měření a experimentů za pomoci PC
využívá PC pro svou učební činnost (vyhledávání informací, využití různých počítačových
aplikací apod.)
prezentuje výsledky své práce s využitím PC

Občan v demokratické společnosti
Žák:











si váží materiálních a duchovních hodnot a uvědomuje si nutnost jejich zachování pro
budoucí generace,
toleruje odlišné názory,
orientuje se v globálních problémech současného světa,
zná Listinu základních práv a svobod,
respektuje pluralismus názorů, toleruje odlišné rasy, kultury, etnika,
sleduje nejenom osobní, ale i veřejné zájmy při řešení ekonomických problémů,
podporuje demokracii a občanskou společnost,
přistupuje zodpovědně k partnerství, spolupráci a solidaritě v evropské i globalizující se
společnosti,
rozvíjí svou lidskou individualitu,
umí jednat s lidmi, diskutovat o citlivých otázkách, hledat kompromisní řešení.

VODA, VZDUCH



vyhodnocuje pravdivost reklamy ve vztahu ke složení vybraných typů vod (balených, pitných,
pramenů…) a jejich účincích na zdraví člověka
vyhodnocuje zprávy týkající se znečištění vody a ovzduší chemickými látkami způsobené
činností průmyslových podniků (stavba průmyslových zón, správní řízení, havárie)

CHEMIE V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA




srovnává znalosti o vybraných sloučeninách obsažených ve výrobcích běžné spotřeby s
hodnocením o účincích těchto výrobků uváděné v reklamách (prací a čisticí prostředky,
změkčovače vody)
interpretuje zprávy s chemickou tematikou (vliv sloučenin na ŽP, zdraví člověka, zdraví a život
dalších organismů, globální problémy) uváděné v médiích a zaujímá k nim stanoviska
podložená věcnou odbornou argumentací

Biologie





diskutuje o citlivých tématech a vhodnými argumenty podporuje svůj názor
respektuje názory ostatních· předchází otevřeným střetům
jedná ve prospěch životního prostředí
posuzuje obsah a pravdivost reklamy vzhledem ke své osobě (zdraví člověka)

Člověk a životní prostředí
Žák by se měl naučit:















poznávat svět a lépe mu rozumět,
vytvářet si úctu k živé i neživé přírodě a jedinečnosti života na Zemi,
respektovat život jako nejvyšší hodnotu,
prosazovat trvale udržitelný rozvoj ve své pracovní činnosti,
vytvářet si citlivý vztah k přírodě,
získávat schopnosti i motivaci k aktivnímu utváření zdravého životního prostředí a
odstraňování chudoby v celosvětovém měřítku,
efektivně pracovat s informacemi, efektivně je vyhodnocovat,
hodnotit sociální chování z hlediska zdraví, spotřeby a prostředí,
zapojovat se do ochrany životního prostředí – jedné z životně důležitých podmínek uchování
kontinuity lidské společnosti a její kultury,
dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci,
vyhodnocovat vliv zvuku na člověka a mezilidské vztahy,
vyhodnocovat vliv prostředí na lidské zdraví z hlediska dobrovolných a vynucených
zdravotních rizik,
metody ochrany přírody a společnosti před důsledky havárie v jaderných elektrárnách,
způsoby zneškodňování jaderných odpadů.

VODA, VZDUCH


zhodnotí význam vody pro život na Zemi

ANORGANICKÁ CHEMIE




zhodnotí vliv činnosti člověka na změny obsahu kyslíku a ozonu v plynném obalu Země
popíše vlastnosti a použití vybraných oxidů a posoudí vliv těchto látek na životní prostředí
uvede význam průmyslových hnojiv a posoudí jejich vliv na životní prostředí

ORGANICKÁ CHEMIE






uvede příklady fosilních a průmyslově vyráběných paliv, popíše jejich vlastnosti a zhodnotí
jejich využívání
posoudí vliv spalování různých paliv (včetně motorových paliv) na životní prostředí
vyhledá a uvede příklady havárií způsobených ropou, ropnými produkty a zemním plynem
orientuje se ve výchozích látkách a produktech dýchání a fotosyntézy
uvede podmínky pro průběh fotosyntézy a její význam pro život na Zemi

CHEMIE V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA



posoudí vliv používání plastů na životní prostředí
uvede příklady prvotných a druhotných surovin pro chemické výroby a zhodnotí je z hlediska
udržitelného rozvoje· zhodnotí ekonomický a ekologický význam recyklace odpadů· zjistí kde
a jak v okolí dochází ke znečišťování životního prostředí a uvede jak tomu předcházet

BIOLOGIE
Pojetí a obsah výuky Biologie umožňuje realizovat celé průřezové téma Člověk a životní prostředí.
Všechna témata, která toto průřezové téma zahrnuje, jsou součástí vzdělávacího obsahu kapitoly
Člověk a životní prostředí oboru Biologické a ekologické vzdělávání. Z tohoto důvodu nejsou na tomto
místě uvedena. V kompletní podobě jsou součástí rozpisu učiva a výsledků vzdělávání Biologie.

1. ročník

Mgr. Jan Zelinka, 3 týdně, P
PROČ JE NUTNÉ ZNÁT ZÁKLADY CHEMIE
Dotace učebního bloku: 2

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:


dokáže porovnat fyzikální a chemické
vlastnosti různých látek

Průřezová témata

- vymezení chemie
- chemický a fyzikální děj

Přesahy do

Přesahy z

ČŽP
ROZLIŠOVÁNÍ LÁTEK
Dotace učebního bloku: 2

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:


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

- vlastnosti látek – barva, skupenství, rozpustnost
ve vodě, kujnost, tepelná a elektrická vodivost,
hustota
- zásady bezpečné práce v laboratoři (pracovně)
- první pomoc při úrazu v laboratoři (poleptání,
popálení, pořezání)

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

ČŽP
CHEMICKÉ LÁTKY A JEJICH SMĚSI
Dotace učebního bloku: 5

Výsledky vzdělávání

- různorodé a stejnorodé směsi (roztoky)

Žák:




Učivo

popíše základní metody oddělování
složek ze směsí a jejich využití v praxi
vyjádří složení roztoku a připraví roztok
požadovaného složení
provádí jednoduché chemické výpočty,
které lze využít v odborné praxi

- složky směsi- složení roztoků, hmotnostní
zlomek ,koncentrace
- usazování, filtrace, destilace,

VODA, VZDUCH
Dotace učebního bloku: 2

Výsledky vzdělávání

- voda – destilovaná, pitná, odpadní

Žák:


Učivo

tvoří chemické vzorce a názvy vybraných
- vzduch – složení, vlastnosti
anorganických sloučenin

- čistota ovzduší
-exkurze čistička odpad. vod
STAVBA ATOMU, CHEMICKÁ VAZBA
Dotace učebního bloku: 6

Výsledky vzdělávání
Žák:


Učivo
- molekuly, atomy

popíše stavbu atomu, vznik chemické
vazby

- atomové jádro, protony, neutrony
- elektrony, elektronový obal atomu, valenční
elektrony – ionty
- chemické prvky
- vybrané názvy a značky chemických prvků:
Br, Sn, K, N, F, P, He, Al, Mg, Cl, I, Si, O,
Li, Mn, Cu, Pb, Pt, S, Na, Ag, C, Ca, H, Zn,
Au, Fe
- protonové číslo
- periodická soustava chemických prvků
- kvantova čísla, elektronová konfigurace
- elektronegativita a druhy vazeb

CHEMICKÉ PRVKY
Dotace učebního bloku: 3

Výsledky vzdělávání

-názvosloví anorg. sloučenin

Žák:


Učivo

zná názvy, značky a vzorce vybraných
chemických prvků a sloučenin



popíše charakteristické vlastnosti
nekovů, kovů a jejich umístění v
periodické soustavě prvků

CHEMICKÉ REAKCE
Dotace učebního bloku: 3

Výsledky vzdělávání
Žák:




Učivo
- chemický děj, výchozí látky a produkty

vysvětlí podstatu chemických reakcí a
zapíše jednoduchou chemickou reakci
chemickou rovnicí
provádí jednoduché chemické výpočty,
které lze využít v odborné praxi

- zákon zachování hmotnosti
- jednoduché chemické rovnice

NEKOVY
Dotace učebního bloku: 3

Výsledky vzdělávání
Žák:



Učivo
- prvky 1. A ,8.A, 7.A. 6,5,4. A skupiny

vysvětlí vlastnosti anorganických látek
tvoří chemické vzorce a názvy vybraných - kyselé deště
anorganických sloučenin

- skleníkový efekt

KOVY
Dotace učebního bloku: 3

Výsledky vzdělávání

– kovy 1. -4. A skupiny

Žák:


Učivo

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

PŘECHODNÉ PRVKY
Dotace učebního bloku: 3

Výsledky vzdělávání

- důležité přechodné prvky

Žák:


Učivo

vysvětlí vlastnosti anorganických látek




tvoří chemické vzorce a názvy vybraných
anorganických sloučenin
charakterizuje vybrané prvky a
anorganické sloučeniny a zhodnotí jejich
využití v odborné praxi a v běžném
životě, posoudí je z hlediska vlivu na
zdraví a životní prostředí

SHRNUTÍ A OPAKOVÁNÍ
Dotace učebního bloku: 3

Výsledky vzdělávání
Žák:


Učivo
- shrnutí poznatků

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

ORG. SLOUČENINY A UHLOVODÍKY
Dotace učebního bloku: 7

Výsledky vzdělávání
Žák:






Učivo
- alkany, alkeny, alkiny, areny (methan, ethan,
propan, butan, ethylen, benzen, naftalen)

charakterizuje základní skupiny
uhlovodíků a jejich vybrané deriváty a
- fosilní paliva (uhlí, ropa, zemní plyn)
tvoří jednoduché chemické vzorce a
- klasifikace a názvosloví uhlovodíků
názvy
uvede významné zástupce jednoduchých
organických sloučenin a zhodnotí jejich
využití v odborné praxi a v běžném
životě, posoudí je z hlediska vlivu na
zdraví a životní prostředí
charakterizuje biogenní prvky a jejich
sloučeniny

DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ
Dotace učebního bloku: 10

Výsledky vzdělávání
Žák:


uvede významné zástupce jednoduchých
organických sloučenin a zhodnotí jejich

Učivo

využití v odborné praxi a v běžném
životě, posoudí je z hlediska vlivu na
zdraví a životní prostředí

- halogenderiváty
- nitroderiváty
- aminy
- alkoholy, technologie výroby piva, vína,
alkoholismus, exkurze pivovar
- fenoly
- aldehydy ketony
- karboxylové kyseliny, deriváty karb. kyselin
- neutralizace karboxylových kyselin
- estery, esterifikace

SYNTETICKÉ A PŘÍRODNÍ LÁTKY
Dotace učebního bloku: 12

Výsledky vzdělávání

- sacharidy, tuky, bílkoviny, vitamíny

Žák:



Učivo

charakterizuje nejdůležitější přírodní
látky
popíše vybrané biochemické děje

- fotosyntéza
- enzymy
- hormony
- dělení sacharidů
- tuky v gastronomii
- výroba piva
- trávení potravy
polyetylén, polypropylen, polystyren,
polyvinylchlorid
- polyamidová a polyesterová vlákna
- chemické výroby
- otravné látky

- pesticidy
- léčiva
- drogy
- detergenty
OPAKOVÁNÍ
Dotace učebního bloku: 2

Výsledky vzdělávání
Žák:


Učivo
shrnutí učiva, přehled

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

VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA NA ZEMI
Dotace učebního bloku: 3

Výsledky vzdělávání
Žák:


charakterizuje názory na vznik a vývoj
života na Zemi

Učivo
- teorie o vzniku Země
- základní vlastnosti živých soustav

BUŇKA A JEJÍ VLASTNOSTI
Dotace učebního bloku: 2

Výsledky vzdělávání
Žák:




Učivo
- DNA

popíše buňku jako základní stavební a
funkční jednotku života
vysvětlí rozdíl mezi prokaryotickou a
eukaryotickou buňkou
charakterizuje rostlinnou a živočišnou
buňku a uvede rozdíly

- jádro, cytoplazma, vakuoly, mitochondrie,
buněčná stěna
- základní život. projevy buňky

ZÁKLADNÍ SKUPINY ORGANISMŮ
Dotace učebního bloku: 9

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:




- viry, bakterie
vyjádří vlastními slovy základní vlastnosti
- prvoci- houby, lišejníky
živých soustav
uvede základní skupiny organismů a
- rostliny
porovná je
uvede příklady bakteriálních, virových a
- živočichové
jiných onemocnění a možnosti prevence

AIDS a další nemoci
DĚDIČNOST A PROMĚNLIVOST
Dotace učebního bloku: 2

Výsledky vzdělávání
Žák:


objasní význam genetiky

Učivo
- DNA, gen, alela
- mutace

ORGÁNOVÉ SOUSTAVY
Dotace učebního bloku: 11

Výsledky vzdělávání
Žák:


Učivo
- kosterní soustava

popíše stavbu lidského těla a vysvětlí
funkci orgánů a orgánových soustav

- svalová soustava
- oběhová soustava
- dýchací soustava
- vylučovací soustava
- trávicí soustava
- kožní soustava
- nervová soustava
- smyslová soustava
- pohlavní soustava
- zásady první pomoci

ZDRAVÍ ČLOVĚKA
Dotace učebního bloku: 5

Výsledky vzdělávání
Žák:


vysvětlí význam zdravé výživy a uvede
principy zdravého životního stylu

Učivo
- principy zdravé výživy a zdravého životního
stylu, civilizační onemocnění¨
- příklady bakteriálních a virových onemocnění
- možnosti předcházení onemocněním- zásady
první pomoci

ŽIVÉ ORGANISMY A PROSTŘEDÍ
Dotace učebního bloku: 2

Výsledky vzdělávání
Žák:



Učivo
- ekologie

vysvětlí základní ekologické pojmy
charakterizuje abiotické (sluneční záření, - krajinná ekologie, ekologie města
atmosféra, pedosféra, hydrosféra) a
- ekologické pojmy
biotické faktory prostředí (populace,
společenstva, ekosystémy)
- fyzikální a chemické vlivy prostředí
- cyklus vody

VZTAHY MEZI ORGANISMY
Dotace učebního bloku: 2

Výsledky vzdělávání
Žák:




Učivo
- konkurence, predace, parazitismus, symbióza

charakterizuje základní vztahy mezi
- pastevně kořistnický potravní řetězec
organismy ve společenstvu
uvede příklad potravního řetězce
popíše podstatu koloběhu látek v přírodě - potravní sítě
- těžké kovy a pesticidy v ŽP
z hlediska látkového a energetického

Klíčové kompetence
Kompetence k učení



mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.),
pořizovat si poznámky

Komunikativní kompetence


zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na běžná
i odborná témata

Personální a sociální kompetence


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

Občanské kompetence a kulturní povědomí


dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní
specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci

2. ročník

Mgr. Jan Zelinka, 2 týdně, P
Mechanika
Dotace učebního bloku: 18

Výsledky vzdělávání
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 a energii při
pohybu tělesa působením stálé síly
vysvětlí na příkladech platnost zákona
zachování mechanické energie
určí výslednici sil působících na těleso
aplikuje Pascalův a Archimédův zákon při
řešení úloh

Učivo
- obsah a význam fyziky pro rozvoj dalších věd i
pro praktický život
- kinematika (vztažná soustava, pohyb
rovnoměrný přímočarý, pohyb rovnoměrně
zrychlený a zpomalený, rovnoměrný pohyb
hmotného bodu po kružnici)
- dynamika (vzájemná silová působení těles,
Newtonovy pohybové zákony, síly v přírodě,
gravitace)
- mechanická energie a práce (mechanická práce
stálé síly, energie kinetická a potenciální, zákon
zachování mechanické energie)
- mechanika tuhého tělesa (posuvný a otáčivý
pohyb tuhého tělesa kolem pevné osy, moment
síly, momentová věta, skládání sil)
- mechanika kapalin a plynů (vlastnosti tekutin,
ideální kapalina, tlak v kapalinách, Pascalův
zákon, Archimédův zákon)

Molekulová fyzika a termika
Dotace učebního bloku: 8

Výsledky vzdělávání
Žák:


Učivo

- základní poznatky molekulové fyziky (částicová
vysvětlí význam teplotní roztažnosti látek stavba látek, vlastnosti látek z hlediska
v přírodě a v technické praxi





vysvětlí pojem vnitřní energie soustavy
(tělesa) a způsoby její změny
popíše principy nejdůležitějších
tepelných motorů
popíše přeměny skupenství látek a jejich
význam v přírodě a v technické praxi

molekulové fyziky, teplota) – vnitřní energie
(teplo a práce, přeměny vnitřní energie tělesa)
- tepelné motory
- pevné látky a kapaliny (struktura pevných látek,
teplotní roztažnost pevných látek, struktura a
vlastnosti kapalin teplotní objemová roztažnost
kapalin)
- přeměny skupenství látek (skupenské teplo, tání
tuhnutí, vypařování, var, kondenzace, sublimace,
vlhkost vzduchu)

Elektřina a magnetismus
Dotace učebního bloku: 12

Výsledky vzdělávání
Žák:






popíše elektrické pole z hlediska jeho
působení na bodový elektrický náboj
řeší úlohy s elektrickými obvody s
použitím Ohmova zákona
popíše princip a použití polovodičových
součástek s přechodem PN
určí magnetickou sílu v magnetickém poli
vodiče s proudem
popíše princip generování střídavých
proudů a jejich využití v energetice

Učivo
- elektrický náboj a elektrické pole (vlastnosti
elektrického náboje, elektrická síla, Coulombův
zákon, intenzita elektrického pole, elektrický
potenciál, kapacita vodiče)
- elektrický proud v látkách pevných (elektrický
proud v kovech, Ohmův zákon pro část obvodu i
celý obvod, elektrický odpor, elektrický proud v
polovodičích, vodivost polovodičů, přechod PN)
- magnetické pole (magnetické pole elektrického
proudu, magnetický indukční tok,
elektromagnetická indukce, Faradayův zákon)
- střídavý proud (vznik střídavého proudu, , výkon
střídavého proudu, transformátor, třífázový
proud, přenos elektrické energie střídavým
proudem)

Vlnění a optika
Dotace učebního bloku: 10

Výsledky vzdělávání
Žák:


rozliší základní druhy mechanického
vlnění a popíše jejich šíření

Učivo
, ultrafialov- mechanické kmitání a vlnění
(kmitavý pohyb, harmonický pohyb, druhy
mechanického vlnění a jeho šíření v prostoru)









charakterizuje základní vlastnosti zvuku
chápe negativní vliv hluku a zná způsoby
ochrany sluchu
charakterizuje světlo jeho vlnovou
délkou a rychlostí v různých prostředích
řeší úlohy na odraz a lom světla
řeší úlohy na zobrazení zrcadly a čočkami
vysvětlí optickou funkci oka a korekci
jeho vad
popíše význam různých druhů
elektromagnetického záření

- zvukové vlnění (vlastnosti zvuku a jeho šíření v
látkovém prostředí, ultrazvuk)
- světlo a jeho šíření (vlnová délka světla, rychlost
světla, zákon odrazu a lomu světla)
- zobrazování optickými soustavami (princip
optického zobrazování, zobrazování zrcadlem a
čočkou, zobrazení okem)
- elektromagnetické záření, (infračervené ,
rentgenové záření)

Fyzika mikrosvěta
Dotace učebního bloku: 8

Výsledky vzdělávání

elektronový obal jádro atomu

Žák:





Učivo

popíše strukturu elektronového obalu
jaderná elektrárna
atomu z hlediska energie elektronu
popíše stavbu atomového jádra a
charakterizuje základní nukleony
vysvětlí podstatu radioaktivity a popíše
způsoby ochrany před jaderným zářením
popíše princip získávání energie v
jaderném reaktoru

Vesmír
Dotace učebního bloku: 4

Výsledky vzdělávání
Žák:




charakterizuje Slunce jako hvězdu
popíše objekty ve sluneční soustavě
zná příklady základních typů hvězd

Učivo
sluneční soustava (Slunce, planety a jejich pohyb,
komety)
- hvězdy a galaxie

VZTAHY MEZI ČLOVĚKEM A ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍM
Dotace učebního bloku: 2

Výsledky vzdělávání
Žák:

Učivo
- zánik civilizací – faktoryovlivňujícírůstpopulací







charakterizuje různé typy krajiny a její
využívání člověkem
popíše historii vzájemného ovlivňování
člověka a přírody
hodnotí vliv různých činností člověka na
jednotlivé složky životního prostředí
charakterizuje působení životního
prostředí na člověka a jeho zdraví
charakterizuje přírodní zdroje surovin a
energie z hlediska jejich obnovitelnosti,
posoudí vliv jejich využívání na prostředí

- průmysl
- zemědělství
- domácnosti
- doprava
- hluk
- obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie
- nerovnoměrnost rozložení přírodních zdrojů na
Zemi
- skládkování, spalování odpadů, separace

UDRŽITELNÝ ROZVOJ
Dotace učebního bloku: 2

Výsledky vzdělávání
Žák:






Učivo
předpoklady udržitelného rozvoje

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

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
Dotace učebního bloku: 2

Výsledky vzdělávání
Žák:




Učivo
- státní správa

popíše způsoby nakládání s odpady
charakterizuje globální problémy na Zemi - nevládní neziskové organizace
- občanská sdružení
uvede základní znečišťující látky v
ovzduší, ve vodě a v půdě a vyhledá
informace o aktuální situaci




uvede příklady chráněných území v ČR a
v regionu
uvede základní ekonomické, právní a
informační nástroje společnosti na
ochranu přírody a prostředí

Klíčové kompetence
Kompetence k učení




mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.),
pořizovat si poznámky
uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět
efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný

Komunikativní kompetence



účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje
zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na běžná
i odborná témata

Personální a sociální kompetence


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

Občanské kompetence a kulturní povědomí


dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní
specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci

Hospodářský zeměpis
Charakteristika předmětu
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecné cíle
Cílem je seznámit žáky s podstatou vybraných metod a ukazatelů, které lze využít k provádění
statistických prací v oblasti ekonomiky. Žáci jsou vedeni k tomu, aby na základě získaných vědomostí
a dovedností pochopili souvislosti ekonomických jevů.
Charakteristika učiva
Struktura učiva:
1) Úvod do statistiky
2) Statistické výpočty
a) charakteristiky úrovně
b) ukazatele variability
c) poměrní ukazatele
d) indexní analýza
e) časové řady
3) Základní statistické pojmy
4) Etapy statistických prací
Pojetí výuky
Používá se výkladové metody bohatě doplněné o využití výpočetní techniky (kalkulačky a PC). Je
vhodné střídat a kombinovat vyučovací metody:
 výklad,
 tvorba projektů (např. statistický průzkum pomocí dotazníku, jeho vyhodnocení a zpracování),




shrnutí a opakování učiva po každém tématickém celku,
práce s PC (funkce, databáze, filtry, grafy…).
Hodnocení výsledků žáků
K hodnocení žáků se používá zejména písemné zkoušení doplněné v teoretických částech o ústní
zkoušení. Základem pro hodnocení je průběžná klasifikace. Důraz je kladen především na praktické
dovednosti. Každý tématický celek je zakončen prověřovací prací.
Hodnotí se:
 správnost, přesnost, pečlivost při výpočtech,
 správná interpretace odpovědí,
 vyvození patřičných závěrů.
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí
V hodinách statistiky budou učitelé u žáků dbát na:
 rozvíjení vhodné míry sebevědomí a sebeodpovědnosti,
 schopnost vlastního úsudku,
 rozvíjení vyjadřovacích schopností,
 rozvíjení schopnosti efektivně se učit a pracovat, soustavně se vzdělávat,
 vytvoření dovednosti vystihnout jádro problému,
 rozvíjení dovednosti aplikovat získané poznatky, přijímat odpovědnost za vlastní rozhodování
a jednání (v pracovní činnosti i v osobním životě),
 práci s informacemi a jejich kritické vyhodnocování,
 uplatňování různých metod myšlení při řešení běžných pracovních úkolů a vhodnou volbu
prostředků k jejich splnění,
 provádění reálného odhadu při řešení praktického problému,
 rozvíjení logického myšlení, schopnost analýzy a syntézy, dedukce, abstrakce.
Průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
 schopnost odolávat myšlenkové manipulaci
 orientace v masových mediích, jejich využití a kritické hodnocení
Informační a komunikační technologie
 práce s informacemi a komunikačními prostředky
 využití aplikačního programového vybavení počítače
Mezipředmětové vztahy
 matematika
 informační technologie
 ekonomika
 účetnictví
 písemná a elektronická komunikace
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecné cíle
Cílem je seznámit žáky s podstatou vybraných metod a ukazatelů, které lze využít k provádění
statistických prací v oblasti ekonomiky. Žáci jsou vedeni k tomu, aby na základě získaných vědomostí
a dovedností pochopili souvislosti ekonomických jevů.
Charakteristika učiva
Struktura učiva:
1) Úvod do statistiky
2) Statistické výpočty
a) charakteristiky úrovně
b) ukazatele variability
c) poměrní ukazatele
d) indexní analýza
e) časové řady
3) Základní statistické pojmy

4) Etapy statistických prací
Pojetí výuky
Používá se výkladové metody bohatě doplněné o využití výpočetní techniky (kalkulačky a PC). Je
vhodné střídat a kombinovat vyučovací metody:
 výklad,
 tvorba projektů (např. statistický průzkum pomocí dotazníku, jeho vyhodnocení a zpracování),
 shrnutí a opakování učiva po každém tématickém celku,
 práce s PC (funkce, databáze, filtry, grafy…).
Hodnocení výsledků žáků
K hodnocení žáků se používá zejména písemné zkoušení doplněné v teoretických částech o ústní
zkoušení. Základem pro hodnocení je průběžná klasifikace. Důraz je kladen především na praktické
dovednosti. Každý tématický celek je zakončen prověřovací prací.
Hodnotí se:
 správnost, přesnost, pečlivost při výpočtech,
 správná interpretace odpovědí,
 vyvození patřičných závěrů.
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí
V hodinách statistiky budou učitelé u žáků dbát na:
 rozvíjení vhodné míry sebevědomí a sebeodpovědnosti,
 schopnost vlastního úsudku,
 rozvíjení vyjadřovacích schopností,
 rozvíjení schopnosti efektivně se učit a pracovat, soustavně se vzdělávat,
 vytvoření dovednosti vystihnout jádro problému,
 rozvíjení dovednosti aplikovat získané poznatky, přijímat odpovědnost za vlastní rozhodování
a jednání (v pracovní činnosti i v osobním životě),
 práci s informacemi a jejich kritické vyhodnocování,
 uplatňování různých metod myšlení při řešení běžných pracovních úkolů a vhodnou volbu
prostředků k jejich splnění,
 provádění reálného odhadu při řešení praktického problému,
 rozvíjení logického myšlení, schopnost analýzy a syntézy, dedukce, abstrakce.
Průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
 schopnost odolávat myšlenkové manipulaci
 orientace v masových mediích, jejich využití a kritické hodnocení
Informační a komunikační technologie
 práce s informacemi a komunikačními prostředky
 využití aplikačního programového vybavení počítače
Mezipředmětové vztahy
 matematika
 informační technologie
 ekonomika
 účetnictví
 písemná a elektronická komunikace
Průřezová témata pokrývaná předmětem
Člověk a svět práce



popznání odlišných podmínek práce v různých částech světa
komparativní výhody a mezinárodní spolupráce

Informační a komunikační technologie




schopnost pracovat s informacemi a komunikačními prostředky
prezentace

Občan v demokratické společnosti





orientace v masových mediích, jejich využití a kritické hodnocení
dovednost jednat s lidmi, diskutovat a hledat kompromisní řešení
ochota angažovat se nejen pro vlastní prospěch
úcta k materiálním i duchovním hodnotám

Člověk a životní prostředí





schopnost a zájem učit se poznávat svět a lépe mu porozumět
schopnost efektivně pracovat s informacemi
udržitelnost ekologického vývoje světa
poznání kritických míst světa z hlediska životního prostředí

1. ročník

Ing. Eva Kopřivová, 2 týdně, P
Hospodářské makroregiony světa
Dotace učebního bloku: 2

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:





- světadíly a kontinenty
vysvětlí rozdíl mezi světadílem a
kontinentem
objasní pojmy vyspělý Sever a
nerozvinutý Jih v ekonomické geografii
rozdělí svět z ekonomického hlediska na
tři hospodářské makroregiony
uvede význam jádrových oblastí

Průřezová témata

- vyspělý Sever, chudý Jih
- jádrové a periferní oblasti

Přesahy do

Přesahy z

ODS
Evropský hospodářský makroregion a jeho hlavní zájmová sféra
Dotace učebního bloku: 25

Výsledky vzdělávání
Žák:



Učivo
- přírodní podmínky

charakterizuje přírodní podmínky Evropy
- obyvatelstvo
vyhledá informace o struktuře
obyvatelstva a náboženství Evropy v
- vymezení regionu
atlase, v odborné literatuře


























vymezí geografickou polohu jednotlivých
regionů Evropy
posoudí vliv přírodních podmínek na
hospodářství jednotlivých regionů Evropy
diskutuje o současných problémech v
západní Evropě
srovná eknomickou situaci vyspělých
států severní Evropy a pobaltských států
objasní vývoj severní Evropy a jeho
současné postavení, včetně obyvatelstva
porovná hospodářství jednotlivých států
jihozápadní Evropy
diskutuje o současných problémech v
jihozápadní Evropě (ETA a národnostní
problémy ve Španělsku, italská mafie)
charakterizuje nejmenší evropské státy
diskutuje o současných problémech a
jejich kořenech v jihozápadní Evropě
charakterizuje hospodářství
černomořských, jihobalkánských států
charakterizuje hospodářskou situaci
jadranských států s ohledem na
historický vývoj po roce 1989
srovná politický a hospodářský vývoj v
západní a východní části střední Evropy
charakterizuje ekonomickou situaci
Německa, alpských států
charakterizuje hospodářství východních
zemí střední Evropy
prezentuje místa cestovního ruchu
střední Evropy
charakterizuje ekonomickou situaci
Ruské federace
objasní poválečný politický a
hospodářský vývoj Evropy vedoucí ke
vzniku Evropské unie
vysvětlí význam Evropské unie
uvede orgány Evropské unie
vyhledá potřebné informace o Evropské
unii na internetu, v odborné literatuře
objasní vznik dalších evropských integrací

Západní Evropa
- hospodářství států západní Evropy
- postavení Spojeného království a Francie v
současném světě
- současné problémy v západní Evropě (IRA,
národnostní skladba v Belgii)
Severní Evropa
- ekonomika států severní Evropy
Jihozápadní Evropa
- ekonomika států jihozápadní Evropy a současné
problémy (ETA, italská mafie)
- cestovní ruch
Evropské ministáty
- ministáty Evropy (Andorra, Monako, San
Marino, Vatikán, Malta, Lichtenštejnsko,
autonomní oblast Gibraltar)
- cestovní ruch
Jihovýchodní Evropa
- ekonomika černomořských a balkánských států,
současné problémy těchto států
Střední Evropa
- historický vývoj
- ekonomika Německa a alpských zemí
- politický a hospodářský vývoj ve 20. století
transformujících se zemí střední Evropy
- charakteristika postkomunistických zemí střední
Evropy

Ruská federace
- ekonomika ruské federace
- státní zřízení
Politický a ekonomický vývoj Evropy, EU
- poválečný politický a ekonomický vývoj Evropy
- Evropská unie – význam, orgány EU
- další evropské integrace
Česká republika
Dotace učebního bloku: 4

Výsledky vzdělávání
Žák:








Učivo
- přírodní podmínky

posoudí vliv přírodních poměrů na
hospodářství ČR
vysvětlí přirozený a územní pohyb
obyvatelstva
uvede průmyslové oblasti s ohledem na
zastoupení jednotlivých odvětví průmyslu
posoudí vliv přírodních faktorů na
zemědělství
vymezí jednotlivé regiony České
republiky včetně jejich charakteristik a
zvláštností
prezentuje místní region z hlediska
přírodních podmínek, hospodářství,
cestovního ruchu

- obyvatelstvo a sídla
- česká ekonomika ve 20. století
- úloha průmyslu a zemědělství v české
ekonomice
- regiony České republiky

Hlavní zájmová sféra evropského hospodářského makroregionu
Dotace učebního bloku: 6

Výsledky vzdělávání
Žák:




Učivo
Jihozápadní Asie

vymezí oblast jihozápadní Asie
- vymezení regionu: Střední Asie a Zakavkazsko
posoudí vliv přirodních podmínek na
středozápadní Asie (od Turecka po Pákistán),
hospodářství jihozápadní Asie
srovná obyvatelstvo a hospodářství zemí arabský region (státy na arabském poloostrově)
Střední Asie, Zakavkazska
















diskutuje o ekologických, náboženských,
národnostních a ekonomických
problémech zemí Střední Asie a
Zakavkazska
diskutuje o politických problémech v
středozápadní Asii a na Arabském
poloostrově
porovná ekonomickou situaci zemí
středozápadní Asie a arabského regionu
posoudí vliv přírodních podmínek na
hospodářství afrického kontinentu
charakterizuje strukturu obyvatelstva
vymezí subsaharskou a černošskou Afriku
srovná hospodářství států ležících při
Středozemním moři a Saharský stát
diskutuje o příčinách a důsledcích
nepříznivé sociální situace v afrických
státech
charakterizuje hospodářství států v
černošské Africe
objasní výjimečné ekonomické postavení
JAR v Africe
prezentuje místa cestovního ruchu v
Africe

- přírodní poměry
- ekonomická situace zemí regionu
- problémy regionu
Africký kontinent
- přírodní podmínky
- obyvatelstvo
Subsaharská Afrika
- historický vývoj regionu
- ekonomika severní a saharské Afriky
Černošská Afrika
- vývoj regionu
- ekonomická a sociální situace
- Jihoafrická republika

Východoasijský hospodářský makroregion a jeho hlavní zájmová sféra
Dotace učebního bloku: 8

Výsledky vzdělávání
Žák:








Učivo
- přírodní podmínky

prezentuje přírodní podmínky Asie
charakterizuje politický a ekonomický
vývoj Asie
posoudí vliv přírodních podmínek na
hospodářství Japonska a Koreje
charakterizuje japonský ekonomický
systém
srovná ekonomickou a politickou situaci
korejských států
uvede důležité historické události pro
vývoj hospodářství Číny
charakterizuje ekonomickou situaci v
Číně a Mongolsku

- politický a ekonomický vývoj Asie
- vymezení regionů
Japonsko a Korea
- ekonomika Japonska a korejských států
Čína a Mongolsko
- historický vývoj Číny, obyvatelstvo
- ekonomická situace Číny a Mongolska




srovná ekonomickou situaci států
jihovýchodní Asie
srovná hospodářství států indického
subkontinentu

Jihovýchodní Asie
- obyvatelstvo a politický vývoj
- ekonomická situace jihovýchodní Asie
Indický subkontinent
- historický vývoj, národnostní a náboženské
složení
- demografická situace
- hospodářství indického subkontinentu

Zájmová sféra východoasijského hospodářského makroregionu
Dotace učebního bloku: 2

Výsledky vzdělávání
Žák:





Učivo
Austrálie a Oceánie

vymezí Austrálii a ostrovy v Oceánii
posoudí vliv přírodních podmínek na
cestovní ruch
srovná hospodářství a vliv Austrálie,
Nového Zélandu a Oceánie
pracuje s mapami a s odbornou
literaturou

- vymezení regionu
- přírodní podmínky
- obyvatelstvo
- ekonomická situace regionu

Severoamerický hospodářský makroregion a jeho hlavní zájmová sféra
Dotace učebního bloku: 8

Výsledky vzdělávání
Žák:








Učivo
Americký kontinent

prezentuje přírodní podmínky
amerického kontinentu
vymezí jednotlivé regiony
uvede důležité historické mezníky pro
vývoj a složení obyvatelstva amerického
kontinentu
vyhledá potřebné informace v atlase
posoudí vliv přírodních podmínek na
hospodářství Ameriky
prezentuje turistické zajímavosti
některého z amerických států

- přírodní podmínky
- obyvatelstvo
- Angloamerika a Latinská Amerika
Severní Amerika (Angloamerika)
- USA – hospodářství







provede srovnání hospodářství USA a
Kanady
charakterizuje hospodářství Mexika
srovná úroveň hospodářství ostrovních
států střední Ameriky
srovná ekonomickou situaci Brazílie a
Argenitny
charakterizuje ostatní státy Jižní Ameriky

- Kanada – hospodářství
Střední Amerika
- Mexiko a ostatní pevninské státy střední
Ameriky
- ostrovní státy střední Ameriky
Jižní Amerika
- laplatské státy a andské státy

Globální geografické aspekty světového hospodářství
Dotace učebního bloku: 13

Výsledky vzdělávání
Žák:















Učivo
Sociální problémy lidstva

uvede základní charakteristiku
demografického vývoje
diskutuje o problémech života, uvede
základní charakteristiku demografického
vývoje
charakterizuje náboženskou a jazykovou
rozmanitost světa a potřebné informace
vyhledá v atlase, v odborné literatuře
diskutuje o sociálních problémech
rozvojových států
posoudí vliv geografické polohy na
hospodářský rozvoj
zhodnotí úlohu přírodních faktorů na
zemědělství
charakterizuje surovinové zdroje
diskutuje o využití alternativních zdrojů
energie
charakterizuje územní a odvětvovou
strukturu světového průmyslu
srovná zastoupení sektorů služeb v
národních ekonomikách
prezentuje hlavní oblasti cestovního
ruchu ve světě
charakterizuje proces zvyšování počtu
nezávislých států

- nerovnoměrné rozmístění obyvatel na Zemi
- městské a venkovské osídlení
- jazyková a náboženská rozmanitost světa
- sociální problémy rozvojových států
Světová ekonomika
- vývoj lidské společnosti a hospodářství
- vliv geografické polohy na hospodářský rozvoj
- primární, sekundární, terciární, kvartérní sektor
- ekonomické zahraniční vztahy
Politika a ekonomika
- formování politické mapy současného světa
- mezinárodní politické a hospodářské organizace
- krizové oblasti světa
Člověk a příroda





rozlišuje státy podle formy vlády, územní
- životní prostředí
organizace a způsobu vlády
uvede mezinárodní politické a
- porušování ekologické rovnováhy
hospodářské organizace
objasní problémy v krizových oblastech
- přírodní a civilizační rizika
světa
- trvale udržitelný rozvoj

Matematické vzdělávání
Charakteristika oblasti
Matematika
Charakteristika předmětu
POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
OBECNÉ CÍLE
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.).
Studium matematiky vybavuje žáka schopností orientovat se v přírodních, technických a
ekonomických jevech, vnímat souvislosti mezi nimi a řešit úlohy z praxe. Matematika umožňuje
přechod od kvalitativního ke kvantitativnímu pozorování buď přímo udáním číselné hodnoty, nebo
určením vztahu vyjadřujícího závislost mezi veličinami. Matematika se významně podílí na rozvoji
intelektuálních schopností žáků, především v jejich logickém myšlení, vytváření úsudků a schopností
abstrakce.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:











číst s porozuměním matematický text, užívat správné matematické terminologie a symboliky,
porozumět obsahu potřebných matematických pojmů a vztahů mezi nimi, užít je při řešení
úloh a problémů,
používat běžné metody a algoritmické početní postupy, pro řešení konkrétní situace umět
vhodný a optimální z nich,
provádět v praktických úlohách jednoduché výpočty zpaměti, náročnější za použití
kalkulátoru,
používat běžných rýsovacích a jiných matematických pomůcek,
rozvíjet prostorovou představivost,
analyzovat zadanou úlohu, postihnout v ní matematický problém, vytvařit algebraický nebo
geometrický model situace a úlohu vyřešit,
provádět odhad a kontrolu správnosti výsledků,
formulovat matematické myšlenky slovně a písemně,
získávat informace z různých zdrojů (grafů, diagramů, tabulek, odborné literatury a
internetu), třídit je, analyzovat, při řešení problému postupovat přehledně a systematicky,



vyjádřit vztah dvěma nebo více proměnnými, správně jej interpretovat a prakticky použít,
zachytit jej tabulkou, grafem, případně rovnicí.

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,
vztah k matematice jako součásti kultury (připomínáním významných osobností a mezníků
historie vědy).

CHARAKTERISTIKA UČIVA
Učební osnova je zpracována pro vyučování v rozsahu 12h (3 – 3 – 3 – 3) hodin za studium. Z hlediska
klíčových dovedností klademe důraz zejména na:







dovednost analyzovat a řešit problémy,
vhodné a správné numerické zpracování úlohy,
posílení pozitivních rysů osobnosti (pracovitost, přesnost, důslednost, sebekontrola a
odpovědnost, vytrvalost a schopnost překonávat překážky),
chápání souvislostí a vzájemných vztahů mezi jednotlivými tématickými celky i návaznosti na
další vědní obory,
rozvoj představivosti,
schopnost pracovat ve skupině, umět prosadit vlastní názory a přijmout myšlenky ostatních.

Hloubka probíraného učiva je variabilní, ovlivňují ji zejména vstupní vědomosti a dovednosti žáků a
též jejich intelektuální úroveň. Počty vyučovacích hodin u jednotlivých tématických celků jsou pouze
orientační. Vyučující může provést podle svého uvážení úpravy obsahu i rozsahu učiva s přihlédnutím
k úrovni konkrétní třídy. Změny však nesmějí narušit logickou návaznost učiva.
POJETÍ VÝUKY
V matematice je využíváno tradičních metod (výkladové hodiny) i moderních výukových metod
(práce s PC). Je nutné zohlednit individuální vzdělávací potřeby žáků i jejich intelektuální úroveň. Pro
splnění výukových cílů a zvýšení motivace žáků k matematice je vhodné střídat a kombinovat
vyučovací metody:












výklad,
samostatná práce (individuální procvičování nových dovedností),
skupinové vyučování (řešení obtížnějších a časově náročných úloh),
tvorba projektů (např. finanční matematika – návrh na zhodnocení finanční částky),
shrnutí a opakování učiva po každém tématickém celku,
aktualizace učiva (finanční matematika – zjišťování aktuálních podmínek pro zákazníky
bankovních ústavů),
práce s PC (grafické znázorňování průběhu funkce, geometrické útvary, řešení soustav
rovnic),
hry (zařazení zajímavých a netypických úloh, rébusů),
žákovské soutěže (v rámci třídy, školy, meziškoní – porovnání vzájemné úrovně škol,
celostátní soutěže – Matematická olympiáda, Klokan, matematická soutěž odborných škol),
diskuze (zhodnocení možností, přístupů, metod řešení, výsledků atd.),
simulace (praktické slovní úlohy s možností využití v praktickém životě),





projekce a modelace (využít projekční techniky v úlohách grafického charakteru, které jsou
časově náročné, využít modelů pro znázornění situací náročných pro představivost – např.
funkce, planimetrie, stereometrie),
podporovat aktivity mezipředmětového charakteru.

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ŽÁKŮ
K hodnocení žáků se používá různých forem zjišťování úrovně znalostí: ústní zkoušení, písemné
zkoušení (orientační testy, testy s výběrem odpovědí, čtvrtletní písemné práce, opakovací testy).
Způsoby hodnocení by měly spočívat v kombinaci známkování, slovního hodnocení, využívání
bodového systému, eventuelně procentuálního vyjádření, pozornost by měla být věnována
sebehodnocení žáků.
Hodnotí se:




správnost, přesnost, pečlivost při řešení matematických úloh,
schopnost samostatného úsudku,
schopnost výstižné formulace s využitím odborné terminologie.

PŘÍNOS K ROZVOJI KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ
Vzdělávání k matematice 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 diskuze výsledků jejich řešení;
číst s porozuměním matematický text, vyhodnotit informace získáné z různých zdrojů – grafů,
diagramů, tabulek a internetu, přesně se matematicky vyjadřovat;
používat pomůcky: odbornou literaturu, internet, PC, kalkulátor, rýsovací potřeby;
být schopen vlastního úsudku;
uplatňovat různé metody myšlení při řešení běžných pracovních úkolů a vhodně volit
prostředky pro jejich splnění;
rozvíjet logické myšlení, schopnost analýzy a syntézy, dedukce, abstrakce;
schopnost jasně a stručně formulovat podstatu problému.

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY











statistika
ekonomika
účetnictví
právo
hospodářský zeměpis
fyzika
chemie
ekonomie
biologie
informační technologie

Průřezová témata pokrývaná předmětem
Člověk a svět práce





odpovědné vlastní rozhodování
schopnost přijímat hodnocewní výsledků vlastní práce,kritiku, radu
rozvíjet své znalosti a dovednosti ve prospěch dalšího růstuosobnosti a budoucího
pracovního zařazení

Informační a komunikační technologie




získávání a vyhodnocování informací
práce s informačními a komunikačními technologiemi
řešení matematických úloh pomocí IKT

Občan v demokratické společnosti








sebevědomí a sebeodpovědnost
schoponost vlastního úsudku
obhájení vlastního názoru, schopnost kompromisu
rozvoj vyjadřovacích schopností, přesnost
efektivní a soustavná práce
schopnost vystihnout jádro problému
uplatňování různých metod myšlení a postupů

Člověk a životní prostředí



schopnost aplikovat získané poznatky v oblasti udržitelného vývoje
argumentace ve prospěch životního prostředí na základě matematických zjištění

1. ročník

Mgr. Barbora Kahovcová, 3 týdně, P
Opakování učiva ze základní školy a jeho rozšíření
Dotace učebního bloku: 12

Výsledky vzdělávání


Žák:






Učivo

řeší různé úlohy z učiva základní školy a
úlohy z učiva rozšířeného
chápe vztahy mezi číselnými obory
provádí aritmetické operace v množině
racionálních a reálných čísel
používá absolutní hodnotu
zapíše a znázorní interval, provádí
operace s intervaly






číselné množiny N, Z, Q, R, vlastnosti
racionálních a reálných čísel
intervaly jako číselné množiny
absolutní hodnota reálného čísla
procenta
základní početní operace

Výroková logika, množiny
Dotace učebního bloku: 14

Výsledky vzdělávání

Učivo


Žák:










vysvětlí pojem výrok, složený výrok
používá výrokové operace
přiřadí pravdivostní hodnotu výroku
rozlišuje výrok, výrokovou formu
výroky s kvantifikátory
interpretuje a formuluje věty s využitím
logických spojek a kvantifikátorů
používá množinovou terminologii a
symboliku
provádí množinové operace
používá teoretické znalosti při řešení
praktických úloh

Průřezová témata



Přesahy do

výrok, základní operace s výroky,
kvantifikované výroky
základní množinové pojmy, operace s
množinami

Přesahy z

IKT
Mocniny a odmocniny
Dotace učebního bloku: 16

Výsledky vzdělávání
Žák:









provádí aritmetické operace v množině
reálných čísel
provádí operace s mocninami a
odmocninami
uvede vztah mezi mocninou s
racionálním exponentem a odmocninou
kombinuje pravidla pro počítání s
mocninami a odmocninami při řešení
úloh
částečně odmocňuje
usměrňuje zlomek
interpretuje zápis čísla ve tvaru mocniny
čísla 10 pro vyjádření velkých a malých
čísel a demonstruje jeho použití v jiných
oborech

Učivo





mocniny s celočíselným exponentem
zápis čísla jako mocniny čísla 10
n-tá odmocnina, početní výkony s
odmocninami
mocniny s racionálním exponentem

Algebraické výrazy
Dotace učebního bloku: 16

Výsledky vzdělávání
Žák:








navrhne matematizaci reálných situací
pomocí výrazů
rozlišuje typy výrazů
vypočítá číselnou hodnotu výrazu
vyjádří neznámou z výrazu
provádí operace s mnohočleny
provádí operace s lomenými výrazy
používá základní vzorce – např. při
úpravách lomených výrazů

Učivo





výrazy s proměnnými
počítání s mnohočleny
úpravy výrazů s použitím vzorců
lomené výrazy, operace lomených výrazů

Funkce a jejich vlastnosti
Dotace učebního bloku: 8

Výsledky vzdělávání


Žák:






Učivo

rozumí pojmu funkce jako předpisu i jako
zobrazení definičního oboru na obor
hodnot funkce
určí vlastnosti funkce
ovládá pojmy: funkce rostoucí, klesající,
sudé, liché, prosté, omezené
objasní vztahy mezi veličinami a dokáže
zapsat funkční závislosti úloh z praxe –
slovní úlohy



funkce, definiční obor, obor hodnot, graf
funkce
vlastnosti funkce

Lineární funkce, rovnice a nerovnice
Dotace učebního bloku: 24

Výsledky vzdělávání


Žák:





Učivo

rozlišuje jednotlivé druhy funkcí, sestrojí
jejich grafy, určí jejich vlastnosti, určí Px,
Py, f(x), přiřadí předpis funkce ke grafu a
naopak
řeší lineární rovnice, nerovnice a jejich
soustavy s využitím ekvivalentních úprav
vysvětlí souvislosti mezi lineární funkcí a
lineární rovnicí







pojem funkce, definiční obor a obor
hodnot funkce, graf funkce
konstantní a lineární funkce, přímá
úměrnost, nepřímá úměrnost
lineární funkce s absolutními hodnotami
lineární lomená funkce
řešení lineární rovnice
soustavy lineárních rovnic o dvou a třech
neznámých, grafické řešení soustavy
lineárních rovnic










ovládá grafické řešení lineárních rovnic a
nerovnic
rozhodne o výběru vhodné metody při
řešení soustav lineárních rovnic
provede rozbor o počtu řešení rovnice,
nerovnice, soustavy rovnic
aplikuje znalosti o absolutní hodnotě
výrazu při řešení lineárních rovnic,
nerovnic
převádí jednoduché reálné situace do
matematických struktur, pracuje s
matematickým modelem a výsledek
vyhodnotí vzhledem k realitě
formuluje pojem parametr, rovnice s
parametrem










slovní úlohy
řešení lineární nerovnice
soustavy lineárních nerovnic s jednou
neznámou
lineární rovnice a nerovnice s absolutní
hodnotou
řešení rovnice a nerovnice s neznámou
ve jmenovateli
lineární rovnice s parametrem
lineární rovnice s absolutní hodnotou
lineární rovnice iracionální

Písemné práce a jejich opravy
Dotace učebního bloku: 8

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
2. ročník

Mgr. Barbora Kahovcová, 3 týdně, P
Kvadratické funkce, rovnice a nerovnice
Dotace učebního bloku: 24

Výsledky vzdělávání


Žák:








Učivo

rozlišuje jednotlivé druhy funkcí, sestrojí
jejich grafy, určí jejich vlastnosti, určí Px,
Py, f(x), přiřadí předpis funkce ke grafu a
naopak
popíše souvislosti mezi kvadratickou
funkcí a kvadratickou rovnicí
rozliší úplnou a neúplnou kvadratickou
rovnici, rozhodne o metodě řešení
zná vzorec pro řešení úplné kvadratické
rovnice, umí rozhodnout o počtu řešení
na základě hodnoty diskriminantu
uvede vztahy mezi kořeny a koeficienty
kvadratické rovnice a použije jich při
řešení úloh











kvadratická funkce, graf, definiční obor a
obor funkčních hodnot
kvadratická funkce s absolutní hodnotou
řešení neúplné a úplné kvadratické
rovnice
rozklad kvadratického trojčlenu
vztahy mezi kořeny a koeficienty
kvadratické rovnice
slovní úlohy
iracionální rovnice
kvadratické rovnice s parametrem
soustava kvadratické a lineární rovnice se
dvěma neznámými
kvadratické nerovnice a jejich početní a
grafické řešení















převede kvadratický trojčlen na součin
lineárních činitelů
použije vzorce pro druhou mocninu
dvojčlenu při řešení iracionálních rovnic
rozlišuje úpravy rovnic na ekvivalentní a
neekvivalentní
obhájí řešení iracionální rovnice na
základě provedené zkoušky
využívá získaných poznatků při
matematizaci reálných situací
aplikuje poznatky o kvadratických
rovnicích, rozkladu kvadratického
trojčlenu a kvadratických funkcí při řešení
kvadratických nerovnic
formuluje pojem parametr, rovnice s
parametrem
rozliší lineární a kvadratickou rovnici s
parametrem
použije vhodné metody řešení rovnic a
diskutuje počet řešení vzhledem k
parametru
vyjádří řešení a prověří jeho správnost
využívá znalosti řešení soustav lineárních
nerovnic při výpočtu jednoduchých
ekonomických úloh

Exponenciální, logaritmické a mocninné funkce a logaritmické a exponenciální rovnice
Dotace učebního bloku: 20

Výsledky vzdělávání
Žák:









rozlišuje jednotlivé druhy funkcí, sestrojí
jejich grafy, určí jejich vlastnosti, určí Px,
Py, f(x), přiřadí předpis funkce ke grafu a
naopak
seznámí se s vlastnostmi exponenciální
funkce, graf
řeší exponenciální rovnice a nerovnice
použije znalosti o inverzní funkci k
definování funkce logaritmické pomocí
funkce exponenciální
umí vypočítat logaritmus čísel
využívá logaritmů o různých základech

Učivo










vlastnosti exponenciální funkce, graf
exponenciální rovnice v součinu, v součtu
a kvadratické
logaritmické funkce
logaritmická funkce jako inverzní funkce
k exponenciální funkci, její vlastnosti a
graf
logaritmus, věty pro počítání s logaritmy
logaritmické rovnice a nerovnice
mocninná funkce
inverzní funkce









charakterizuje dekadický a přirozený
logaritmus
uvede vztah mezi logaritmy o různých
základech (i na kalkulačce)
používá vzorce pro počítání s logaritmy –
zlogaritmování a odlogaritmování výrazu
logaritmické rovnice a nerovnice
prokáže platnost řešení na základě
porovnávání s definičním oborem
proměnné
vyjádří předpis a sestrojí graf inverzní
funkce, určí Df, Hf

Goniometrie a trigonometrie
Dotace učebního bloku: 30

Výsledky vzdělávání


Žák:










Učivo

navrhne využití goniometrických funkcí
při řešení pravoúhlého trojúhelníku
rozliší velikost úhlu ve stupňové a
obloukové míře
uvede a použije vztah mezi stupňovou a
obloukovou mírou
určí základní velikost úhlu
definuje goniometrické funkce obecného
úhlu
načrtne grafy jednotlivých funkcí a určí
jejich vlastnosti (včetně periodičnosti)
uvede vztah mezi goniometrickými
funkcemi, řeší rovnice a upravuje výrazy s
využitím vzorců
analyzuje zadání úloh, provede rozbor a
rozhodne o řešení obecného
trojúhelníku, s využitím sinové a kosinové
věty









definice goniometrických funkcí v
pravoúhlém trojúhelníku
řešení pravoúhlého trojúhelníku
oblouková míra úhlu, jednotková
kružnice
goniometrické funkce obecného úhlu,
jejich vlastnosti a grafy
vztahy mezi goniometrickými funkcemi
goniometrické rovnice
sinová a kosinová věta
řešení obecného trojúhelníku, užití
v praxi

Planimetrie
Dotace učebního bloku: 21

Výsledky vzdělávání
Žák:

Učivo


základní planimetrické pojmy










řeší úlohy na polohové a metrické
vlastnosti rovinných útvarů
využívá věty o shodnosti a podobnosti
trojúhelníků v početních úlohách
řeší pravoúhlý trojúhelník s využitím
Euklidových vět a Pythagorovy věty
rozlišuje základní druhy rovinných
obrazců
určí jejich obvod a obsah
aplikuje získané dovednosti při řešení
úloh z praxe
umí nalézt množiny bodů daných
vlastností
využívá vlastností shodných a podobných
zobrazení (osová a středová souměrnost,
posunutí a otočení, podobnost a
stejnolehlost) při řešení konstrukčních
úloh










polohové a metrické vztahy mezi nimi
shodnost a podobnost trojúhelníků
Euklidovy věty
rovinné obrazce
množiny bodů dané vlastnosti
shodná zobrazení
podobnost a stejnolehlost
konstrukční úlohy

Písemné práce a jejich opravy
Dotace učebního bloku: 8

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
3. ročník

Mgr. Barbora Kahovcová, 3 týdně, P
Stereometrie
Dotace učebního bloku: 18

Výsledky vzdělávání
Žák:






určuje vzájemnou polohu dvou přímek,
přímky a roviny, dvou rovin, odchylku
dvou přímek, přímky a roviny, dvou rovin
určuje povrch a objem základních těles s
využitím funkčních vztahů a
trigonometrie
řeší úlohy z praxe

Učivo






základní stereometrické pojmy
polohové a metrické vlastnosti bodů,
přímek a rovin
povrch a objem těles (hranol, válec,
kužel, komolý kužel, komolý jehlan, koule
a její části)
slovní úlohy

Posloupnosti
Dotace učebního bloku: 20

Výsledky vzdělávání


Žák:









Učivo

vysvětlí posloupnost jako zvláštní případ
funkce
určí posloupnost výčtem prvků, vzorcem
pro n-tý člen, rekurentně, graficky
rozhodne o vlastnostech posloupností
(konečné, nekonečné, rostoucí, klesající,
omezené)
rozliší aritmetickou a geometrickou
posloupnost
prokáže znalost vzorců pro aritmetickou
a geometrickou posloupnost, rozhodne o
jejich použití při řešení úloh
provádí výpočty jednoduchých finančních
záležitostí a orientuje se v základních
pojmech finanční matematiky





pojem posloupnosti, její určení a
vlastnosti
aritmetická posloupnost
geometrická posloupnost
užití posloupností (jednoduché a složené
úrokování, odúročení, střádání,
umořování dluhu)

Kombinatorika
Dotace učebního bloku: 18

Výsledky vzdělávání
Žák:






užívá vztahy pro výpočet variací a
permutací bez opakování a s
opakováním, kombinací bez opakování
počítá s faktoriály a kombinačními čísly,
využívá vlastností kombinačních čísel
sestaví Pascalův trojúhelník
řeší umocňování dvojčlenu s využitím
binomické věty

Učivo






variace, variace s opakováním
permutace, faktoriál, rovnice s
faktoriálem
kombinace, vlastnosti kombinačních
čísel, rovnice a nerovnice s kombinačními
čísly
Pascalův trojúhelník, binomická věta

Pravděpodobnost
Dotace učebního bloku: 16

Výsledky vzdělávání
Žák:


charakterizuje náhodný pokus a náhodný
jev, popíše jejich vlastnosti

Učivo




náhodný pokus a náhodný jev
četnost a pravděpodobnost náhodného
jevu
pravděpodobnost sjednocení jevů






rozliší: jev jistý, nemožný, elementární,
jev příznivý jinému jevu, jevy
rovnocenné, disjunktní, opačný jev k
danému jevu, jevy slučitelné a
neslučitelné, jevy závislé a nezávislé
vysvětlí vztah mezi relativní četností a
pravděpodobností náhodného jevu
vybere vhodný vztah pro řešení úloh z
praxe, vyčíslí pravděpodobnost




opačný jev
podmíněná pravděpodobnost,
pravděpodobnost průniku jevů

Komplexní čísla
Dotace učebního bloku: 16

Výsledky vzdělávání
Žák:











objasní proces rozšiřování číselných
oborů jako důsledek požadavku
praktického života
definuje imaginární jednotku, opačné a
komplexně sdružené komplexní číslo
rozlišuje algebraický a goniometrický tvar
komplexního čísla a vzájemně je převádí
přiřadí komplexnímu číslu bod v
Gaussově rovině a naopak
používá početní operace s komplexními
čísly (rovnost, absolutní hodnota, součet,
součin, podíl, umocňování)
využívá Moivreovu i binomickou větu při
umocňování komplexního čísla
rozhodne o řešitelnosti kvadratické
rovnice v číselných množinách
řeší kvadratické a binomické rovnice v
oboru komplexních čísel

Učivo







algebraický tvar komplexního čísla,
absolutní hodnota komplexního čísla
operace komplexních čísel
řešení kvadratické rovnice v množině
komplexních čísel
goniometrický tvar komplexního čísla
Moivrova věta

Písemné práce a jejich opravy
Dotace učebního bloku: 8

Výsledky vzdělávání
Žák:
4. ročník

Mgr. Barbora Kahovcová, 3 týdně, P

Učivo

Analytická geometrie
Dotace učebního bloku: 45

Výsledky vzdělávání
Žák:





















přiřadí obraz bodu v pravoúhlé soustavě
souřadnic
použije vzorce pro výpočet vzdálenosti
dvou bodů a středu úsečky
popíše vztah mezi orientovanou úsečkou
a vektorem
rozliší rovnoběžné vektory (souhlasně a
nesouhlasně rovnoběžné)
určí souřadnice vektoru
vysvětlí pojmy: rovnost vektoru,
jednotkový vektor, opačný vektor,
směrový a normálový vektor přímky,
směrnice přímky, směrový úhel přímky
provádí operace s vektory (součet a
rozdíl vektoru, součin čísla a vektoru,
skalární součet vektorů, úhel vektorů)
rozpoznává různá vyjádření přímky,
obecná rovnice přímky, směrnicový tvar
rovnice přímky
analyzuje zadání úlohy a využívá různá
vyjádření přímky pro řešení
využívá pro řešení úloh různá vyjádření
roviny
analyzuje vzájemnou polohu: přímek,
rovin, přímky a roviny na základě
vlastností vektorů, na základě řešení
soustavy rovnic nebo výpočtu odchylky
určí vzdálenosti: bodu od přímky a
roviny, dvou přímek, přímky a roviny,
dvou rovin
charakterizuje jednotlivé kuželosečky a
používá jejich rovnice
vypočítá důležité charekteristiky
kuželosečky a graficky jí znázorní
řeší úlohy o vzájemné poloze přímky a
kuželosečky

Učivo














souřadnice bodu v rovině a v prostoru
vzdálenost dvou bodů, střed úsečky
vektory, operace s vektory
rovnice přímky v rovině a v prostoru
vzájemná poloha přímek
rovnice roviny
vzájemná poloha přímky a roviny
vzájemná poloha dvou rovin
metrické vztahy bodů, přímek a rovin
odchylky dvou přímek, přímky a roviny a
dvou rovin
kuželosečky – kružnice, elipsa, hyperbola
a parabola
vzájemná poloha přímky a kuželosečky

Písemné práce a jejich opravy
Dotace učebního bloku: 8

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
Opakování
Dotace učebního bloku: 22

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:


řeší různé úlohy z testů k maturitní
zkoušce a na VŠ



procvičování dle testů k maturitní
zkoušce a řešení příkladů k
přijímacím zkouškám na VŠ

Cvičení z matematiky
Charakteristika předmětu

POJETÍ VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU
OBECNÉ CÍLE
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.).
Studium matematiky vybavuje žáka schopností orientovat se v přírodních, technických a
ekonomických jevech, vnímat souvislosti mezi nimi a řešit úlohy z praxe. Matematika
umožňuje přechod od kvalitativního ke kvantitativnímu pozorování buď přímo udáním
číselné hodnoty, nebo určením vztahu vyjadřujícího závislost mezi veličinami. Matematika se
významně podílí na rozvoji intelektuálních schopností žáků, především v jejich logickém
myšlení, vytváření úsudků a schopností abstrakce.
CHARAKTERISTIKA UČIVA
Učební osnova je zpracována pro vyučování v rozsahu 2h hodin za studium. Jedná se o
volitelný předmět pro žáky 4. ročníků zaměřený na přípravu k přijímacím zkouškám na
vysoké školy. Z hlediska klíčových dovedností klademe důraz zejména na:



dovednost analyzovat a řešit problémy,
vhodné a správné numerické zpracování úlohy,

Hloubka probíraného učiva je variabilní, ovlivňují ji zejména vstupní vědomosti a dovednosti
žáků a též jejich intelektuální úroveň. Vyučující může provést podle svého uvážení úpravy
obsahu i rozsahu učiva s přihlédnutím k úrovni skupiny.
POJETÍ VÝUKY
V matematice je využíváno tradičních metod (výkladové hodiny) i moderních výukových
metod (práce s PC). Pro splnění výukových cílů a zvýšení motivace žáků k matematice je
vhodné střídat a kombinovat vyučovací metody:






výklad,
samostatná práce (individuální procvičování nových dovedností),
skupinové vyučování (řešení obtížnějších a časově náročných úloh),
práce s PC (grafické znázorňování průběhu funkce, geometrické útvary, řešení soustav
rovnic),
diskuze (zhodnocení možností, přístupů, metod řešení, výsledků atd.),

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ŽÁKŮ
K hodnocení žáků se používá různých forem zjišťování úrovně znalostí: ústní zkoušení,
písemné zkoušení (orientační testy, testy s výběrem odpovědí). Způsoby hodnocení by měly
spočívat v kombinaci známkování, slovního hodnocení, využívání bodového systému,
eventuelně procentuálního vyjádření, pozornost by měla být věnována sebehodnocení žáků.
Hodnotí se:




správnost, přesnost, pečlivost při řešení matematických úloh,
schopnost samostatného úsudku,
spolupráce, zájem o předmět

PŘÍNOS K ROZVOJI KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ
Vzdělávání k matematice 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 diskuze výsledků jejich řešení;
číst s porozuměním matematický text, vyhodnotit informace získáné z různých zdrojů
– grafů, diagramů, tabulek a internetu, přesně se matematicky vyjadřovat;
používat pomůcky: odbornou literaturu, internet, PC, kalkulátor, rýsovací potřeby;
být schopen vlastního úsudku;
uplatňovat různé metody myšlení při řešení běžných pracovních úkolů a vhodně volit
prostředky pro jejich splnění;
rozvíjet logické myšlení, schopnost analýzy a syntézy, dedukce, abstrakce;
schopnost jasně a stručně formulovat podstatu problému.

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY






matematika
statistika
ekonomika
účetnictví
informační technologie

Průřezová témata pokrývaná předmětem
Člověk a svět práce






efektivně se učit a pracovat na svém dalším rozvoji
uvědomění si významu vzdělání pro další život a pracovní zařazení
hodnocení výsledků vlastní práce
odpovědnost v pracovním i souzkromém životě
samostatné myšlení při řešení pracovních úkolů

Informační a komunikační technologie




práce s intormačními a komunikačními technologiemi
vyhodnocování získaných dat
využití počítačových programů při řešení úloh

Občan v demokratické společnosti










nalézt vhodnou míru sebevědomí a sebeodpovědnosti
schopnost vlastního úsudku
schopnost obhájit svůj názor
rozvoj vyjadřovacích schopností
vystihnout jádro problému
aplikovat získané poznatky a dovednosti
uplatňovat různé metody myšlení při řešení problému
provést reálný odhad
rozvíjet logické myšlení, schopnost analýzy, dedukce, abstrakce

4. ročník

Mgr. Barbora Kahovcová, 2 týdně, V
Číselné množiny, algebraické výrazy, mocniny a odmocniny
Dotace učebního bloku: 6

Výsledky vzdělávání


Žák:


Učivo

upravuje výrazy s mocninami a
odmocninami s využitím vět o mocninách
a odmocninách

opakování číselných množin,
algebralických výrazů, mocnin a
odmocnin



upravuje lomené výrazy na základě
znalostí vzorců, pravidel pro vytýkání,
vlastností absolutní hodnoty

Funkce
Dotace učebního bloku: 8

Výsledky vzdělávání
Žák:




rozlišuje jednotlivé druhy funkcí, načrtne
jejich grafy a určí jejich vlastnosti (funkce
konstantní, lineární, lineární lomená,
kvadratická, mocninná, exponenciální,
logaritmická, goniometrická, s absolutní
hodnotou)
umí načrtnout posunutí grafu funkce
podle změny rovnice základní funkce

Učivo





vlastnosti funkcí
definiční obory funkcí
grafy základních funkcí
posuny grafů funkcí

Rovnice a nerovnice
Dotace učebního bloku: 10

Výsledky vzdělávání


Žák:




Učivo

nalezne obor pravdivosti rovnic a
nerovnic: linearní, kvadratické,
iracionální, s neznámou ve jmenovateli,
exponenciální, logaritmické
řeší soustavy rovnic a nerovnic, vybírá
nejvhodnější metodu řešení






lineární s parametrem, s absolutní
hodnotou
kvadratické s parametrem, iracionální
exponenciální
logaritmické
soustavy rovnic

Goniometrie
Dotace učebního bloku: 8

Výsledky vzdělávání
Žák:




používá vzorce pro vztahy mezi
goniometrickými funkcemi při řešení
rovnic a nerovnic
sinová a kosinová věta

Učivo



rovnice a nerovnice
řešení obecného trojúhelníka

Geometrie v rovině a v prostoru
Dotace učebního bloku: 6

Výsledky vzdělávání
Žák:





řeší úlohy s využitím vzorců pro výpočet
obvodů a obsahů rovinných útvarů,
povrchů a objemů těles
shodnost, podobnost a stejnolehlost
konstrukční úlohy

Učivo




planimetrie
stereometrie
geometrická zobrazení

Posloupnosti
Dotace učebního bloku: 8

Výsledky vzdělávání
Žák:






využívá vzorců pro aritmetickou a
geometrickou posloupnost při řešení
úloh
používá znalosti o nekonečné
geometrické řadě při řešení rovnic a úloh
s geometrickou tématikou
vysvětlí pojem limity posloupnosti, umí
vypočítat

Učivo




aritmetická, geometrická
nekonečná geometrická řada, rovnice
limity posloupnosti (věty o limitách
posloupností, užití limit posloupností)

Kombinatorika a pravděpodobnost
Dotace učebního bloku: 6

Výsledky vzdělávání
Žák:



řeší úlohy s využitím vzorců pro určení
počtu kombinatorických skupin
vyčíslí pravděpodobnosti jevů

Učivo



variace, permutace, kombinace
rovnice, binomická věta

Základy teorie množin a matematické logiky
Dotace učebního bloku: 2

Výsledky vzdělávání


Žák:


Učivo

používá operací s výroky a množin při
řešení úloh

- opakování teorie množin a matematické
logiky

Opakování
Dotace učebního bloku: 4

Výsledky vzdělávání


Žák:




Učivo

řeší různé příklady s využítím poznatků
získaných v matematice během
středoškolského studia
orientuje se při výběru metody řešení

- procvičování příkladů z příjímacích
zkoušek na vysoké školy

Vzdělávání pro zdraví
Tělesná výchova
Charakteristika předmětu
Obecné cíle
V souladu s vývojovými předpoklady a s individuálními zvláštnostmi žáků vyučující usiluje
o tyto cíle:















vážit si zdraví jako jedné z prvořadých hodnot a cílevědomě jej chránit,
pojímat zdraví a tělesnou zdatnost jako hodnoty potřebné ke kvalitnímu prožívání života,
osvojit si nové pohybové dovednosti, kultivovat svůj pohybový projev a správné držení těla,
usilovat o optimální rozvoj zdravotně orientované tělesné zdatnosti v pravidelně
prováděných pohybových aktivitách,
aktivně vyhledávat příležitosti ke zdravotně vhodným pohybovým aktivitám,
orientovat se v základních otázkách vlivu pohybových aktivit na tělesné a duševní zdraví,
zvládat zjišťování základních parametrů tělesné zdatnosti i korekci vlastního pohybového
režimu ve shodě se zjištěnými údaji,
osvojit si základní způsoby zjišťování svalových dysbalancí a využívat kompenzační, relaxační
a vyrovnávací cvičení cíleně, s ohledem na vlastní oslabení, převažující způsob života a
charakter pracovní zátěže (aktuálně i perspektivně),
zvládnout organizační, hygienické a bezpečnostní návyky při pohybových činnostech i v
neznámém prostředí,
zvládnout základní první pomoc při stavech ohrožujících život,
kladně prožívat pohybovou činnost a využívat ji k překonávání aktuálních negativních
tělesných a duševních stavů i jako prostředek k dlouhodobější zdravotní prevence,
chápat pohyb jako prostředek duševní hygieny a využívat jej k vytváření hodnotných
meziosobních vztahů,
samostatně vstupovat do různých rolí a vztahů (hráč, závodník, spoluhráč, protihráč,
rozhodčí, organizátor, divák) a upevňovat vztahy v duchu fair play – i s přesahem do života
školy, rodiny atd.

Naznačené cíle by měly ústit do pozitivního vztahu k pravidelným pohybovým aktivitám ve vlastním
denním režimu jako k přirozené a nezbytné součásti zdravého životního stylu moderního člověka.

Charakteristika učiva
Základní učivo z hlediska uvedených kritérií tvoří teoretické poznatky, průpravná, kondiční,
relaxační a jiná cvičení, gymnastika, atletika, pohybové a sportovní hry, lyžování, vodní turistika a
cykloturistika.
Poslední tři jmenované činnosti se nevyučují v hodinách určených učebním plánem v týdenním
rozvrhu, pro lyžování a turistiku je vyhrazen jeden celý týden, přičemž lyžování absolvují žáci druhého
ročníku a turistický kurz žáci třetího ročníku.
Základní učivo je závazné pro všechny neoslabené žáky. Každá z uvedených činností má specifický
charakter a funkci. Žáci, kteří splnili požadavky základního učiva, prohlubují ho náročnějšími
obměnami, způsoby nebo vazbami, které jsou uváděny v rámci výběrového učiva. Výběrové učivo
tedy prohlubuje a rozšiřuje základní učivo, přičemž respektuje a využívá podmínek školy, zájmů žáků
a odborného zaměření učitelů.
Občas se běžné hodiny nahrazují lekcemi plavání a bruslení.
Nadaní žáci se pravidelně účastní středoškolských turnajů (v odbíjené, kopané, košíkové, apod.).
Pro žáky prvního ročníku se připravují kurzy tzv. zážitkové pedagogiky, kde se kromě jiného ve velké
míře realizují pohybové hry psychomotorické (kontaktní, motivační), dobrodružné aj. , jejichž cílem je
spolupráce, pomoc při plnění společného úkolu, dále soutěživé a bojové hry, hry pro rozvoj pohybové
představivosti, tvořivosti a fantazie.
Pojetí výuky
Tělesná výchova je v učebním plánu zařazována v rozsahu 2 vyučovacích hodin v týdnu. Obsah
předmětu je koncipován do devíti tematických okruhů:
Teorie – příprava organizmu a zátěž a relaxace, první pomoc při úrazech
Pořadová cvičení
Atletika
Gymnastika
Plavání
Bruslení
Lyžování
Vodní turistika
Cykloturistika

Hodnocení žáků





aktivní zapojení do vyučovacího procesu
zvládnutí sportovního projevu podle vlastních možností
odhadnutí vlastních možností
využití získaných poznatků a dovedností v osobním životě a jejich další rozvoj směřující k
zdravému životnímu stylu

V jejich rámci je pak učivo členěno na poznatky, potřebné návyky a pohybové činnosti. Obsah učiva je
prostředkem pro dosažení cílů jednotlivých etap vzdělání. Proto není učivo členěno do ročníků, ale
učitel je vybírá v souladu s celkovou koncepcí daného předmětu, s konkrétními podmínkami školy
(prostorové, materiální), konkrétní úrovní žáků (skupin, jednotlivců), jejich převažujícími pohybovými
zájmy i vzhledem ke svému případnému speciálnímu pohybovému zaměření.
Učitel by měl všem žákům nabídnout k osvojení základní učivo, které vychází ze standardu vzdělávání.
Konkrétní úroveň osvojení závisí především na individuálních předpokladech žáků. Pro uspokojení
zájmu, dovednosti i pohybového nadání jednotlivců, skupin, případně celé třídy slouží učivo
rozšiřující. Toto učivo je nezávazné. Učitel ve vyšší etapě vzdělávání se musí při realizaci jednotlivých
témat přesvědčit, do jaké míry si žáci osvojili učivo nižší etapy, v případě potřeby se k němu vrátit
nebo ho využít k opakování a upevňování pohybových dovedností, k rozvoji pohybových schopností
atd. Z výše naznačeného vyplývá, že zařazení rozšiřujícího učiva nebo vypuštění některého námětu
základního učiva je v kompetenci učitele, který nejlépe zná předpoklady žáků a konkrétní podmínky
školy.
Hodnocení výsledků žáků
Rozhodující pro vzdělání je směřování k dílčím a celkovým cílům a respektování individuálních
předpokladů žáků. Proto hodnocení žáků vychází z diagnostiky žáků, z poznání jejich předpokladů,
aktuálních možností, zdravotního stavu a pohybových zájmů. Rozhodující pro hodnocení žáků je
přístup k předmětu, aktivita při jednotlivých činnostech a individuální změny (dovednostní, výkonové,
postojové).

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.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:












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 činnostech vůbec; podle potřeby spolupracovat;
preferovat pravidelné provádění pohybových aktivit v denním režimu; eliminovat zdraví
ohrožující návyky a činnosti.

Oblast Vzdělávání pro zdraví zahrnuje jednak učivo potřebné k péči o zdraví a k ochraně člověka za
mimořádných událostí, jednak učivo tělesné výchovy. Vzdělávací oblast by měla prostupovat celým
ŠVP: škola rozpracuje výsledky vzdělávání do vyučovacích předmětů (např. tematika učiva péče o
zdraví se může objevit v občanské nauce, biologii, základech ekologie, tělesné výchově a odborných
předmětech) nebo vzdělávacích modulů, případně kurzů a jiných forem. Pro oblast péče o zdraví lze
vytvořit i samostatný vyučovací předmět.
Tělesná výchova bude realizována ve vyučovacím předmětu, sportovních kurzech, dnech (např.
plavání, bruslení, hry, turistika) a jiných organizačních formách a podle možností a podmínek
(materiální podmínky, zájmy žáků, klimatické podmínky, podíl chlapců a dívek, zdravotně oslabení
žáci apod.). Tělesná výchova by měla žáky v pohybových projevech a zlepšování tělesného vzhledu
pomocí přiměřených prostředků kultivovat. Pro žáky se zdravotním oslabením škola vytváří oddělení
zdravotní tělesné výchovy.
Průřezová témata pokrývaná předmětem
Člověk a svět práce



odpovědný přístup k vlastnímu tělu a zdraví
pohybové činnosti ve volném čase, relaxacea náprava negativních účinků pracovních
stereotypů,pracovního zatížení a stresu

Informační a komunikační technologie



využití inf. a komunikačních technologií při sledovánísportovních výkonů
vrcholových sportovců
prezentace

Občan v demokratické společnosti



zdravá soutěživost
tolerance, odsouzení rasové nesnášenlivosti a xenofobie

Člověk a životní prostředí



péče o zdraví a bezpečnost při pohybové činnosti
osvojení zásad bezpečnosti v různých prostředíchz, bez zásahů do jejich ekologické
rovnováhy

1. ročník

Mgr. Jitka Bočková, 2 týdně, P
Atletika
Dotace učebního bloku: 24

Výsledky vzdělávání
Žák:










zdůvodní význam zdravého životního
stylu
dovede posoudit psychické, estetické a
sociální účinky pohybových činností
orientuje se v zásadách zdravé výživy a v
jejích alternativních směrech
prokáže dovednosti poskytnutí první
pomoci sobě a jiným
zvolí vhodná cvičení ke korekci svého
zdravotního oslabení a dokáže rozlišit
vhodné a nevhodné pohybové činnosti
vzhledem k poruše svého zdraví
je schopen zhodnotit své pohybové
možnosti a dosahovat osobního výkonu z
nabídky pohybových aktivit
volí sportovní vybavení /výstroj a
výzbroj/ odpovídající příslušné činnosti a
okolním podmínkám (klimatickým,
zařízení, hygieně, bezpečnosti) a dovede
je udržovat a ošetřovat

Učivo





nízké a středně vysoké starty
běhy – rychlý, vytrvalý, štafetový
skok do dálky
vrh koulí








dovede připravit prostředky k
plánovaným pohybovým činnostem
dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost,
vytrvalost, obratnost a pohyblivost
je schopen sladit pohyb s hudbou, umí
sestavit pohybové vazby, hudebně
pohybové motivy a vytvořit pohybovou
sestavu (skladbu)
participuje na týmových herních
činnostech družstva
dovede rozlišit jednání fair play od
nesportovního jednání

Sportovní hry
Dotace učebního bloku: 28

Výsledky vzdělávání


Žák:














Učivo

zdůvodní význam zdravého životního
stylu
dovede posoudit psychické, estetické a
sociální účinky pohybových činností
zvolí vhodná cvičení ke korekci svého
zdravotního oslabení a dokáže rozlišit
vhodné a nevhodné pohybové činnosti
vzhledem k poruše svého zdraví
je schopen zhodnotit své pohybové
možnosti a dosahovat osobního výkonu z
nabídky pohybových aktivit
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
dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost,
vytrvalost, obratnost a pohyblivost
uplatňuje zásady bezpečnosti při
pohybových aktivitách
participuje na týmových herních
činnostech družstva
dovede rozlišit jednání fair play od
nesportovního jednání










odbíjená (zejména dívky) – herní činnosti
jednotlivce
přihrávka vrchem, spodem
podání vrchní, spodní
kopaná a sálová kopaná (zejména
chlapci) – herní činnosti jednotlivce,
průpravná hra
košíková – herní činnosti jednotlivce
přihrávka vrchem, o zem
základy netradičních sportovních her –
frisbee, bowling atd.

Bruslení
Dotace učebního bloku: 8

Výsledky vzdělávání
Žák:












zdůvodní význam zdravého životního
stylu
dovede posoudit psychické, estetické a
sociální účinky pohybových činností
prokáže dovednosti poskytnutí první
pomoci sobě a jiným
je schopen zhodnotit své pohybové
možnosti a dosahovat osobního výkonu z
nabídky pohybových aktivit
volí sportovní vybavení /výstroj a
výzbroj/ odpovídající příslušné činnosti a
okolním podmínkám (klimatickým,
zařízení, hygieně, bezpečnosti) a dovede
je udržovat a ošetřovat
dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost,
vytrvalost, obratnost a pohyblivost
uplatňuje zásady bezpečnosti při
pohybových aktivitách
participuje na týmových herních
činnostech družstva
dovede rozlišit jednání fair play od
nesportovního jednání

Učivo





jízda vpřed
zastavení
obraty vpravo, vlevo
jízda ve dvojici

Plavání
Dotace učebního bloku: 8

Výsledky vzdělávání
Žák:





zdůvodní význam zdravého životního
stylu
dovede posoudit psychické, estetické a
sociální účinky pohybových činností
prokáže dovednosti poskytnutí první
pomoci sobě a jiným
zvolí vhodná cvičení ke korekci svého
zdravotního oslabení a dokáže rozlišit
vhodné a nevhodné pohybové činnosti
vzhledem k poruše svého zdraví

Učivo




splývání
nácvik plav. stylu – prsa, znak
potápění



je schopen zhodnotit své pohybové
možnosti a dosahovat osobního výkonu z
nabídky pohybových aktivit
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
dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost,
vytrvalost, obratnost a pohyblivost
uplatňuje zásady bezpečnosti při
pohybových aktivitách
dovede rozlišit jednání fair play od
nesportovního jednání








Klíčové kompetence
Kompetence k učení




mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky
efektivně se učit a pracovat

Personální a sociální kompetence


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

2. ročník

Mgr. Jitka Bočková, 2 týdně, P
Atletika
Dotace učebního bloku: 22

Výsledky vzdělávání
Žák:






volí sportovní vybavení /výstroj a
výzbroj/ odpovídající příslušné činnosti a
okolním podmínkám (klimatickým,
zařízení, hygieně, bezpečnosti) a dovede
je udržovat a ošetřovat
dovede se zapojit do organizace turnajů a
soutěží a umí zpracovat jednoduchou
dokumentaci
dokáže rozhodovat, zapisovat a sledovat
výkony jednotlivců nebo týmu

Učivo








zdokonalování techniky běhu
běhy – rychlé z nízkého startu
100m, 400m, 800m
vytrvalostní z vysokého startu
štafetový běh
skok do dálky
vrh koulí














dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost,
vytrvalost, obratnost a pohyblivost
je schopen sladit pohyb s hudbou, umí
sestavit pohybové vazby, hudebně
pohybové motivy a vytvořit pohybovou
sestavu (skladbu)
využívá pohybové činnosti pro
všestrannou pohybovou přípravu a
zvyšování tělesné zdatnosti
participuje na týmových herních
činnostech družstva
dovede rozlišit jednání fair play od
nesportovního jednání
zdůvodní význam zdravého životního
stylu
dovede posoudit psychické, estetické a
sociální účinky pohybových činností
orientuje se v zásadách zdravé výživy a v
jejích alternativních směrech
prokáže dovednosti poskytnutí první
pomoci sobě a jiným
zvolí vhodná cvičení ke korekci svého
zdravotního oslabení a dokáže rozlišit
vhodné a nevhodné pohybové činnosti
vzhledem k poruše svého zdraví

Sportovní hry
Dotace učebního bloku: 24

Výsledky vzdělávání


Žák:








Učivo

dovede se zapojit do organizace turnajů a
soutěží a umí zpracovat jednoduchou
dokumentaci
dokáže rozhodovat, zapisovat a sledovat
výkony jednotlivců nebo týmu
dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost,
vytrvalost, obratnost a pohyblivost
participuje na týmových herních
činnostech družstva
zdůvodní význam zdravého životního
stylu
dovede posoudit psychické, estetické a
sociální účinky pohybových činností









odbíjená (zejména dívky) –
zdokonalování herních činností
jednotlivce
nácvik herních systémů
kopaná a sálová kopaná (chlapci) –
zdokonalování herních činností
jednotlivce
nácvik herních systémů
košíková – zdokonalování herních
činností jednotlivce
nácvik herních systémů
netradiční sportovní hry – frisbee,
badminton, bowling





orientuje se v zásadách zdravé výživy a v
jejích alternativních směrech
prokáže dovednosti poskytnutí první
pomoci sobě a jiným
zvolí vhodná cvičení ke korekci svého
zdravotního oslabení a dokáže rozlišit
vhodné a nevhodné pohybové činnosti
vzhledem k poruše svého zdraví

Lyžařský výcvikový zájezd

Výsledky vzdělávání


Žák:














Učivo

komunikuje při pohybových činnostech –
dodržuje smluvené signály a vhodně
používá odbornou terminologii
dovede se zapojit do organizace turnajů a
soutěží a umí zpracovat jednoduchou
dokumentaci
dokáže rozhodovat, zapisovat a sledovat
výkony jednotlivců nebo týmu
dovede připravit prostředky k
plánovaným pohybovým činnostem
uplatňuje zásady sportovního tréninku
dovede o pohybových činnostech
diskutovat, analyzovat je a hodnotit
dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost,
vytrvalost, obratnost a pohyblivost
využívá pohybové činnosti pro
všestrannou pohybovou přípravu a
zvyšování tělesné zdatnosti
zdůvodní význam zdravého životního
stylu
popíše vliv fyzického a psychického
zatížení na lidský organismus





seznámení se s horským
prostředím,chování při pobytu v horském
prostředí,výzbroj, výstroj, základy
techniky
výcvik na sjezdových lyžích
výcvik na snowboardu (pro zájemce)
výcvik na běžeckých lyžích

Bruslení
Dotace učebního bloku: 12

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:


dovede se zapojit do organizace turnajů a
soutěží a umí zpracovat jednoduchou
dokumentaci





jízda vzad
přešlapování vpřed vpravo vlevo
přešlapování vzad vpravo, vlevo















dokáže rozhodovat, zapisovat a sledovat
výkony jednotlivců nebo týmu
dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost,
vytrvalost, obratnost a pohyblivost
je schopen sladit pohyb s hudbou, umí
sestavit pohybové vazby, hudebně
pohybové motivy a vytvořit pohybovou
sestavu (skladbu)
využívá pohybové činnosti pro
všestrannou pohybovou přípravu a
zvyšování tělesné zdatnosti
participuje na týmových herních
činnostech družstva
dovede rozlišit jednání fair play od
nesportovního jednání
zdůvodní význam zdravého životního
stylu
dovede posoudit psychické, estetické a
sociální účinky pohybových činností
orientuje se v zásadách zdravé výživy a v
jejích alternativních směrech
prokáže dovednosti poskytnutí první
pomoci sobě a jiným
zvolí vhodná cvičení ke korekci svého
zdravotního oslabení a dokáže rozlišit
vhodné a nevhodné pohybové činnosti
vzhledem k poruše svého zdraví

Plavání
Dotace učebního bloku: 8

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:






volí sportovní vybavení /výstroj a
výzbroj/ odpovídající příslušné činnosti a
okolním podmínkám (klimatickým,
zařízení, hygieně, bezpečnosti) a dovede
je udržovat a ošetřovat
komunikuje při pohybových činnostech –
dodržuje smluvené signály a vhodně
používá odbornou terminologii
využívá pohybové činnosti pro
všestrannou pohybovou přípravu a
zvyšování tělesné zdatnosti







zdokonalování techniky plaveckých stylů
prsa, znak
nácvik techniky
volný styl
štafetový závod






participuje na týmových herních
činnostech družstva
dovede rozlišit jednání fair play od
nesportovního jednání
zdůvodní význam zdravého životního
stylu
dovede posoudit psychické, estetické a
sociální účinky pohybových činností

3. ročník

Mgr. Jitka Bočková, 2 týdně, P
Atletika
Dotace učebního bloku: 16

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:











zdůvodní význam zdravého životního
stylu
dovede posoudit psychické, estetické a
sociální účinky pohybových činností
popíše vliv fyzického a psychického
zatížení na lidský organismus
orientuje se v zásadách zdravé výživy a v
jejích alternativních směrech
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
dokáže rozhodovat, zapisovat a sledovat
výkony jednotlivců nebo týmu
dovede připravit prostředky k
plánovaným pohybovým činnostem






zdokonalování techniky běhu
100m, 200m, 400m, 800m
nácvik běhu přes překážky
skok daleký

Sportovní hry
Dotace učebního bloku: 16

Výsledky vzdělávání

Učivo



Žák:










zdůvodní význam zdravého životního
stylu
dovede posoudit psychické, estetické a
sociální účinky pohybových činností
popíše vliv fyzického a psychického
zatížení na lidský organismus
orientuje se v zásadách zdravé výživy a v
jejích alternativních směrech
dovede rozpoznat hrozící nebezpečí a ví,
jak se doporučuje na ně reagovat
prokáže dovednosti poskytnutí první
pomoci sobě a jiným
dokáže rozhodovat, zapisovat a sledovat
výkony jednotlivců nebo týmu
dovede připravit prostředky k
plánovaným pohybovým činnostem
dovede o pohybových činnostech
diskutovat, analyzovat je a hodnotit









volejbal (zejména dívky) – nácvik a
zdokonalování herních činností
jednotlivce
nácvik herních systémů
kopaná a sálová kopaná (chlapci) –
zdokonalování herních činností
jednotlivce
nácvik herních systémů
košíková – zdokonalování herních
činností jednotlivce
nácvik herních systémů
netradiční sportovní hry – frisbee,
badminton, bowling

Bruslení
Dotace učebního bloku: 16

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:










zdůvodní význam zdravého životního
stylu
dovede posoudit psychické, estetické a
sociální účinky pohybových činností
popíše vliv fyzického a psychického
zatížení na lidský organismus
orientuje se v zásadách zdravé výživy a v
jejích alternativních směrech
dovede rozpoznat hrozící nebezpečí a ví,
jak se doporučuje na ně reagovat
prokáže dovednosti poskytnutí první
pomoci sobě a jiným
dokáže rozhodovat, zapisovat a sledovat
výkony jednotlivců nebo týmu
dovede připravit prostředky k
plánovaným pohybovým činnostem
dovede o pohybových činnostech
diskutovat, analyzovat je a hodnotit






jízda vzad
přešlapování vpřed vpravo vlevo
přešlapování vzad vpravo, vlevo
hokej – nácvik herní činnosti jednotlivce

Plavání
Dotace učebního bloku: 16

Výsledky vzdělávání
Žák:









zdůvodní význam zdravého životního
stylu
dovede posoudit psychické, estetické a
sociální účinky pohybových činností
popíše vliv fyzického a psychického
zatížení na lidský organismus
dovede rozpoznat hrozící nebezpečí a ví,
jak se doporučuje na ně reagovat
prokáže dovednosti poskytnutí první
pomoci sobě a jiným
dokáže rozhodovat, zapisovat a sledovat
výkony jednotlivců nebo týmu
dovede připravit prostředky k
plánovaným pohybovým činnostem
zvolí vhodná cvičení ke korekci svého
zdravotního oslabení a dokáže rozlišit
vhodné a nevhodné pohybové činnosti
vzhledem k poruše svého zdraví

Učivo







zdokonalování techniky plaveckých stylů
prsa, znak
nácvik techniky
volný styl
štafetový závod
první pomoc při tonutí

Sportovně turisticý týden

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:








zdůvodní význam zdravého životního
Sportovně turistický týden
stylu
popíše vliv fyzického a psychického
 orientace v terénu
zatížení na lidský organismus
 výcvik na kolech
orientuje se v zásadách zdravé výživy a v
 výcvik na lodích
jejích alternativních směrech
 orientace v terénu podle mapy
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
uplatňuje zásady bezpečnosti při
pohybových aktivitách

4. ročník

Mgr. Jitka Bočková, 2 týdně, P
Atletika
Dotace učebního bloku: 20

Výsledky vzdělávání
Žák:








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
prokáže dovednosti poskytnutí první
pomoci sobě a jiným
uplatňuje zásady sportovního tréninku
dovede o pohybových činnostech
diskutovat, analyzovat je a hodnotit

Učivo





zdokonalování techniky běhu
100m, 200m, 400m, 800m
nácvik běhu přes překážky
skok daleký

Sportovní hry
Dotace učebního bloku: 14

Výsledky vzdělávání


Žák:









Učivo

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
prokáže dovednosti poskytnutí první
pomoci sobě a jiným
uplatňuje zásady sportovního tréninku
dovede o pohybových činnostech
diskutovat, analyzovat je a hodnotit
ovládá kompenzační cvičení k regeneraci
tělesných a duševních sil, i vzhledem k
požadavkům budoucího povolání;
uplatňuje osvojené způsoby relaxace









volejbal (zejména dívky) – nácvik a
zdokonalování herních činností
jednotlivce
nácvik herních systémů
kopaná a sálová kopaná (chlapci) –
zdokonalování herních činností
jednotlivce
nácvik herních systémů
košíková – zdokonalování herních
činností jednotlivce
nácvik herních systémů
netradiční sportovní hry – frisbee,
badminton, bowling





využívá pohybové činnosti pro
všestrannou pohybovou přípravu a
zvyšování tělesné zdatnosti
dovede rozlišit jednání fair play od
nesportovního jednání

Bruslení
Dotace učebního bloku: 16

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:







popíše vliv fyzického a psychického
zatížení na lidský organismus
dovede uplatňovat naučené modelové
situace k řešení stresových a konfliktních
situací
prokáže dovednosti poskytnutí první
pomoci sobě a jiným
uplatňuje zásady sportovního tréninku
dovede o pohybových činnostech
diskutovat, analyzovat je a hodnotit







jízda vzad
přešlapování vpřed vpravo vlevo
přešlapování vzad vpravo, vlevo
hokej – nácvik herní činnosti jednotlivce
hokej – hra

Plavání
Dotace učebního bloku: 8

Výsledky vzdělávání
Žák:









uplatňuje ve svém jednání základní
znalosti o stavbě a funkci lidského
organismu jako celku
zdůvodní význam zdravého životního
stylu
popíše vliv fyzického a psychického
zatížení na lidský organismus
dovede uplatňovat naučené modelové
situace k řešení stresových a konfliktních
situací
prokáže dovednosti poskytnutí první
pomoci sobě a jiným
uplatňuje zásady sportovního tréninku

Učivo







zdokonalování techniky plaveckých stylů
prsa, znak
nácvik techniky
volný styl
štafetový závod
první pomoc při tonutí

Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích
Informační technologie
Charakteristika předmětu
Obecné cíle
V předmětu informační technologie si žáci vytvoří základní představu o výpočetní technice a naučí se
ovládat a využívat standardní vybavení počítače. Žáci získají kompetence pro práci s běžným
softwarem pro řešení ekonomických, matematických a dalších praktických úloh, vyhotovování
písemností a vyhledávání a vyhodnocování získaných informací.
Žák:










zná základní pojmy z oboru informačních technologií,
umí používat počítač a jeho periférie, je si vědom možností a výhod, ale i rizik a omezení
spojených s používáním prostředků informačních technologií,
orientuje se v systému uchování a uspořádání dat v počítači, rozumí a orientuje se v systému
složek, ovládá operace se soubory, umí rozpoznat běžné typy souborů a pracovat s nimi,
rozumí principům operačního systému a umí pracovat s operačním systémem,
umí pracovat s moderními verzemi kancelářských programů,
umí pracovat s grafickým editorem,
rozumí základům algoritmizace úloh,
umí používat internet jako základní otevřený informační zdroj a využívat jeho přenosové a
komunikační možnosti,
umí vytvořit a upravit jednoduché webové stránky.

Charakteristika učiva
Předmět informační technologie připravuje žáky k tomu, aby byli schopni pracovat s informačními a
komunikačními prostředky a efektivně je využívali i v ostatních předmětech, v dalším studiu, v
soukromém a budoucím profesním životě.
Pojetí výuky
Stěžejní formou výuky je individuální práce žáka na počítači. Těžiště výuky spočívá v provádění
konkrétních praktických úkolů v daném programovém prostředí. Ve výuce je kladen důraz na
samostatnou práci a řešení komplexních úloh. Při výuce je uplatňován projektový přístup s důrazem
na týmovou práci.
Hodnocení výsledků žáků
Základem pro hodnocení je průběžná klasifikace individuálně zadávaných úkolů. Důraz je kladen
především na praktické dovednosti podložené dobrými teoretickými znalostmi. Každý tematický
celek je zakončen prověřovací prací. Prověřovací okruhy z těchto tematických celků jsou
zpracovávány skupinově a individuálně, obsahují nově probranou látku a zároveň i vazby na
související problémové okruhy. Hodnocené individuálně zpracovávané okruhy tvoří podklady pro
celkové hodnocení žáka. Znalosti z okruhů s popisným tématem jsou ověřovány ústním přezkoušením
s důrazem na souvislost a plynulost projevu včetně jeho obsahové správnosti.
Klíčové kompetence

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi pracovali s osobním počítačem a jeho základním a
aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími prostředky ICT a využívali adekvátní zdroje
informací a efektivně pracovali s informacemi, tzn., že absolventi by měli:









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 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 získaným informacím, být mediálně gramotní.

Matematické kompetence
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni funkčně využívat matematické dovednosti v
různých životních situacích s podporou moderních prostředků z oblasti informačních technologií, tzn.,
že absolventi by měli:





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.);
efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v běžných
situacích.

Kompetence k učení
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni efektivně se učit, vyhodnocovat dosažené
výsledky a pokrok a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání, tzn., že absolventi
by měli:





mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání;
ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky;
umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný;
využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí;

Kompetence k řešení problémů
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni samostatně řešit běžné pracovní i
mimopracovní problémy, tzn., že absolventi by měli:





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;
znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání.

Komunikativní kompetence
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni vyjadřovat se v písemné i ústní formě v
různých učebních, životních i pracovních situacích, tzn., že absolventi by měli:





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

Personální a sociální kompetence
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli připraveni stanovovat si na základě poznání své
osobnosti přiměřené cíle osobního rozvoje v oblasti zájmové i pracovní, pečovat o své zdraví,
spolupracovat s ostatními a přispívat k utváření vhodných mezilidských vztahů, tzn., že absolventi by
měli:








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 odpovědně plnit 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
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi uznávali hodnoty a postoje podstatné pro život v
demokratické společnosti a dodržovali je, jednali v souladu s udržitelným rozvojem a podporovali
hodnoty národní, evropské i světové kultury, tzn., že absolventi by měli:





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

Odborné kompetence
Vzdělávání v předmětu informační a komunikační technologie směřuje k tomu, aby absolventi
pracovali s osobním počítačem, s dalšími přídavnými zařízeními a prostředky ICT, základním a
aplikačním programovým vybavením a využívali adekvátní zdroje informací a efektivně s informacemi
pracovali.
Absolventi by měli:









pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních
technologií (počítačová síť, běžná periferní zařízení – tiskárny, skenery, tablety, kopírky,
diaprojektory, audio a video zařízení);
pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením (operační systém,
manažer souborů a složek, kancelářské aplikace, grafické a prezentační programy,
internetové prohlížeče);
sledovat vývoj a učit se používat nové aplikace;
komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky moderní komunikace hlasové
či obrazové;
získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím sítě Internet, uvědomovat si
nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů, umět informace
vyhodnotit, třídit a filtrovat.

Cílem vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích je naučit žáky pracovat s prostředky
informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi. Žáci porozumí základům
informačních a komunikačních technologií, naučí se na uživatelské úrovni používat operační systém,
kancelářský software a pracovat s dalším běžným aplikačním programovým vybavením (včetně
specifického programového vybavení, používaného v příslušné profesní oblasti). Jedním ze stěžejních
témat oblasti informačních a komunikačních technologií, a tedy i cílů výuky, je, aby žák zvládl
efektivně pracovat s informacemi (zejména s využitím prostředků informačních a komunikačních
technologií) a komunikovat pomocí Internetu. Podstatnou část vzdělávání v informačních a
komunikačních technologiích představuje práce s výpočetní technikou.
Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích je dále vhodné rozšířit dle aktuálních
vzdělávacích potřeb, jejichž příčinou mohou být změny na trhu práce, vývoj informačních a
komunikačních technologií a specifika oboru, v němž je žák připravo
Cílem vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích je naučit žáky pracovat s prostředky
informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi. Žáci porozumí základům
informačních a komunikačních technologií, naučí se na uživatelské úrovni používat operační systém,
kancelářský software a pracovat s dalším běžným aplikačním programovým vybavením (včetně
specifického programového vybavení, používaného v příslušné profesní oblasti). Jedním ze stěžejních
témat oblasti informačních a komunikačních technologií, a tedy i cílů výuky, je, aby žák zvládl
efektivně pracovat s informacemi (zejména s využitím prostředků informačních a komunikačních
technologií) a komunikovat pomocí Internetu. Podstatnou část vzdělávání v informačních a
komunikačních technologiích představuje práce s výpočetní technikou.
Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích je dále vhodné rozšířit dle aktuálních
vzdělávacích potřeb, jejichž příčinou mohou být změny na trhu práce, vývoj informačních a
komunikačních technologií a specifika oboru, v němž je žák připravován.
Průřezová témata pokrývaná předmětem
Člověk a svět práce




uvědomění si významu vzdělání pro celý život
motivace k aktivnímu pracovnímu životu
odpovědnost za vlastní život





vážit si materiálních a duchovních hodnot
jednání s potenciálními zaměstnavateli
efektivní práce a vyhodnocování informací

Občan v demokratické společnosti






schopnost odolávat myšlenkové manipulaci
orientace v masových mediích a jejich kritické hodnocení
vyhledávání a posuzování informací o profesních příležitostech
rozvijení poznatku a odpovědnosti za vlastní rozhodování
aplikace získaných poznatků

1. ročník

Jaroslav Wailguny, 2 týdně, P
Informatika a informace-základní pojmy
Dotace učebního bloku: 8

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:


Zná základní pojmy z oboru informačních
technologií, rozlišuje kategorie HW a SW





Historie a vývoj počítačů
Využití počítačů
Informace, informatiky, data, jednotky
informace, číselné soustavy, kódy

Osobní počítač-Hardware
Dotace učebního bloku: 10

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:





Umí vysvětlit základní princip činnosto
počítače, umí pojmenovat základní části
počítačové sestavy a zvládá jejich
propojení
Samostatně používá počítač a jeho
periferní zařízení
Dokáže porovnat a vyhodnotit vlastnosti
různých základních periferií

Průřezová témata
ČŽP
Rychlý vývoj a tím rychlé
zastarávání výpočetní techniky,









Přesahy do

Blokové schema počítače
Princip činnosti počítače, algoritmus,
program
Sběrnice, rozhraní počítače
Paměti, princip záznamu, spolupráce s
procesorem, vlastnosti pamětí
Základní sestava PC (skříň, základní
deska, paměti, přídavné karty, porty
počítače, klávesnice, myš, monitor)
- Periferní zařízení: tiskárny (rozdělení,
princip, vlastnosti, porovnání), skener,
plotr, tablet, zvuková zařízení, …

Přesahy z

její likvidace a tím dopad na
životní prostředí. Technika
produkující velké množství
odpadu – papír, tonerové
kazety.
Osobní počítač-Software
Dotace učebního bloku: 4

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:









Dokáže konfigurovat uživatelské
prostředí operačního systému
Orientuje se v základním programovém
vybavení počítače, OS, základní aplikace,
programy na kompresi dat, antivirové a
antispamové programy
Umí využívat kontextovou nápovědu
operačního systému a tyto znalosti
aplikovat i při práci s ostatními
aplikacemi
Chápe strukturu a princip ukládání dat do
počítače
Ovládá základní operace se soubory a
složkami
Chápe rizika spojená se zabezpečením a
zneužitím dat, je schopen učinit opatření
k minimalizaci těchto rizik

Průřezová témata

- Rozdělení software – OS, souborové manažery,
aplikace (textové editory, tabulkové procesory,
databáze, grafické editory, multimediální
programy, hry), prohlížeče webových stránek,
antivirové programy, kompresní a archivační
programy
- Autorská práva, zákony, druhy licencí,
softwarové pirátství

Přesahy do

Přesahy z

ODS
Právní normy v oblasti využívání
software, licencování programů,
softwarové pirátství.
Operační systém, síťové prostředí, internet
Dotace učebního bloku: 16

Výsledky vzdělávání
Žák:


Učivo

- Školní počítačová síť, přihlášení do sítě,
Orientuje se v základním programovém přístupová práva, práva uživatelů k síťovým
vybavení počítače, OS, základní aplikace, diskům, předávání a sdílení informací
programy na kompresi dat, antivirové a
antispamové programy










Chápe rizika spojená se zabezpečením a
zneužitím dat, je schopen učinit opatření
k minimalizaci těchto rizik
Orientuje se v základních pojmech
počítačových sítí (propojrní prostředků
sítě, síťové disky, sdílení síťových
prostředků, přístupová práva)
Používá internet jako základní otevřený
informační zdroj a využívá jeho jeho
komunikačních možností
Orientuje se v získaných informacích,
třídí je, analyzuje a vyhodnocuje
Pracuje s elektronickou poštou, dokáže
vložit či naopak otevřít přílohy různých
typů souborů

- Operační systém Windows – prostředí, základní
pojmy, základní nastavení vlastností OS, práce se
soubory a složkami v prostředí Windows a v
souborových manažerech (vytvoření složky,
kopírování, přesouvání, mazání a přejmenování
souborů, hvězdičková konvence, jméno a
přípona), vyhledávání souborů
- Nabídka START, panely nástrojů, spouštění
programů, programy v příslušenství Windows
- Internet – princip internetu, základní pojmy,
adresy, protokoly, sthování souborů, obrázků a
celých stránek
- Zásady chování na internetu, nebezpečí
pramenící z práce na internetu
- Vyhledávání informací, třídění a zpracování
informací, vyhodnocení
- Elektronická pošta – princip fungování
elektronické pošty, klient el. pošty, nastavení
prostředí, přílohy – připojování, ukládání a
otevírání přiložených souborů

Průřezová témata
ODS
Zásady chování v síti internet,
ochrana osobních dat,
nebezpečí hrozící na internetu
(stránky s rasistickým a
xenofobním zaměřením),
chování a vyjadřování na
stránkách blogů.
ČSP
Znalost práce s osobním
počítačem a komunikace
pomocí internetu a elektronické
pošty jako podmínka pro
úspěšné uplatnění na trhu
práce.

Přesahy do

Přesahy z

Textový editor (MS Word)
Dotace učebního bloku: 30

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:








Orientuje se v prostředí textového
editoru, dokáže nastavit základní
parametry dokumentu, otevřít a uložit
dokument
Ovládá editaci, formátování, styly a
šablony dokumentu
Dokáže doplnit text různými objekty
(obrázky, tabulky, grafy, vzorce,
hypertextové odkazy, atd.) včetně
nastavení parametrů a vlastností
vkládaných objektů
Dokáže využít vlastností hromadné
korespondence
Dokáže zobecňovat znalosti prostředí
textového editoru a práce s textem a
objekty a využít je při práci v jiných
aplikacích

- Použití textového editoru, prostředí-pracovní
plocha, základní pojmy (dokument, šablona,
oddíl, stránka, odstavec)
- Pohyb po dokumentu a textu, označování,
kopírování, přesouvání, zvýrazňování textu,
vytvoření a úprava stylu, formát odstavce, písma,
tabulátorů, odrážek a číslování, …
- Vkládání objektů do textu – obrázky, základní
tvary, objekty (rovnice, grafy, organizační
schemata, kliparty, wordart), poznámky pod
čarou, komentáře, hypertextové odkazy
- Vložení tabulky, vytvoření tabulky, úprava,
formát dat, sloupce, řádky, buňky
- Nástroje textového editoru – kontrola
pravopisu, automatické opravy, dělení slov,
statistiky
- Tisk dokumentů – Náhled, nastavení stránky,
okraje, záhlaví a zápatí, číslování stránek, počet
kopií
- Hromadná korespondence – zdroj dat,
formulářové dopisy, obálky, štítky

Průřezová témata

Přesahy do

ČSP
Znalost práce s textovým
editorem jako základní
předpoklad úspěšného
uplatnění na trhu práce.
Klíčové kompetence
Kompetence k učení


mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání

2. ročník

Jaroslav Wailguny, 2 týdně, P

Přesahy z

Tabulkový procesor
Dotace učebního bloku: 48

Výsledky vzdělávání
Žák:









Učivo

- Význam a využití tabulkových procesorů v praxi,
Chápe podstatu tabulkového procesoru a prostředí programu, základní pojmy (sešit, list,
dokáže vyjmenovat oblasti jeho využití
tabulka, buňka, řádek, sloupec, oblast, adresa,
Orientuje se v prostředí tabulkového
graf), obrazovka, nástroje
procesoru, umí používat jeho nástroje
- Tabulka, tvorba a úprava tabulky, formát buňky,
Vytvoří tabulku, dokáže vybrat vhodné
řádku sloupce, adresace
datové formáty a formát buněk
Dokáže data v tabulce řadit a filtrovat
podle daných kritérií
Orientuje se v problematice základních
funkcí a matematických operací
(matematické, logické, statidstické,
textové funkce)
Umí vytvořit a editovat vnořené (složené)
funkce
Dokáže graficky prezentovat data z
tabulek různými typy grafů a dokáže
grafy dodatečnš vhodně upravovat a
doplňovat

- Datové typy, vkládání, kopírování a mazání dat a
formátů, plnění oblasti-posloupnosti, ověřování
vstupních dat, podmíněné formátování
- Vyhledávání, řazení a filtrování dat a záznamů
(automatický a rozšířený filtr)
- Základní matematické funkce a operace (ABS,
SUMA, SOUČIN, ODMOCNINA, POWER, PI, EXP,
LOG, MOD, ZAOKROUHLIT, MOD, NÁHČÍSLO,
SIGN)
- Logické funkce a statistické funkce (A, NEBO,
KDYŽ, COUNTIF, MAX, MIN, POČET, PRŮMĚR)
- Textové funkce (ČÁST, ZLEVA, ZPRAVA,
CONCATENATE, DÉLKA, …)
- Složené funkce – vnořování funkcí
- Grafy – vytvoření a úpravy grafů, volba
vhodného typu grafu
- Doplňky tabulek a grafů – automatické tvary,
komentáře
- Tisk tabulek, oblastí, grafů, záhlaví a zápatí listů,
orientace stránky
- Řešení komplexních příkladů na použití
tabulkového procesoru

Průřezová témata
ČSP

Přesahy do

Přesahy z

Využití tabulkových procesorů v
oblasti podnikání, financí,
zpracování dat, měření,
statistice, prognostice.
Prezentační programy
Dotace učebního bloku: 18

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:











- Oblasti využití prezentačních programů v praxi
Zná oblast použití prezentačních
programů
Orientuje se v prostředí prezentačního
programu, zvládá základní pojmy z oblsti
prezentací, umí používat prezentační
program
Dokáže nastavit základní vlastnosti
jednotlivých snímků (rozvržení,
formátování textu, grafiku pozadí, záhlaví
a zápatí snímku
Dovede nastavit animaci jednotlivých
objektů na snímku, jejich pořadí,
časování, efekty, přechod snímku
Dovede doplnit prezentaci o
multimediální prvky, vytvožit
hypertextové odkazy, časovat jednotlivé
operace
Dokáže prezentaci nejen vytvořit, ale
komentovat a doplňit osobním
vystoupením

Průřezová témata

- Prostředí prezentačního programu, pracovní
plocha a nástroje, předdefinované šablony
- Návrh prezentace – návrh snímku – vkládání
obrázků, textu a objektů, přechod snímku, efekty,
hypertextové odkazy
- Animace k jednotlivým objektům, vkládání
multimediálních prvků (zvuky, videa)
- Řízení prezentace – ruční ovládání, časování,
volba vhodného způsobu řízení pro různé situace
prezentací
- Samostatný návrh prezentace, předvedení a
doprovod prezentace mluveným slovem

Přesahy do

Přesahy z

ČSP
Význam a využití prezentačních
programů v oblasti obchodu a
reklamy.
3. ročník

Ing. Eva Kopřivová, 2 týdně, P
Grafika – vektorový editor
Dotace učebního bloku: 16

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:





Chápe význam grafických aplikací a
dokáže grafiku provázat s ostatními
aplikačními programy
Dokáže posoudit vhodnost použití
vektorové a rastrové grafiky
Je schopen vytvořit a editovat vektorový
obrázek, využívat knihovny klipartů,
aplikovat logické operace, různé efekty,
práci s písmem

- Vektorový editor – využití programu v praxi,
prstředí programu, ovládání, základní pojmy
- Nástroje pro tvorbu, tvarování a úpravy objektů,
galerie, panely nástrojů
- Základní tvary, úprava, tvarování, křivky, písmo,
Bézierovy křivky
- Vlastnosti objektů – výplně, obrysy, stín,
průhlednost, různé efekty
- Seskupování a rozpojování objektů, logické
operace s objekty, zarovnávání, rozmisťování,
přechody, vrstvy
- Práce s kliparty, vlastní návrh (leták, plakát,
pozvánka, vizitka, …)

Grafika – bitmapový editor
Dotace učebního bloku: 10

Výsledky vzdělávání
Žák:




Zvládá jednoduchou editaci rastrových
obrázků, odstraňování vad obrázků,
úpravy světelného a barevného ladění
snímků a různé efekty, které nabízejí
rastrové editory obrázků
Zvládá převody mezi různými formáty
obrázků a dovede vhodně použít grafiku i
v dalších aplikacích (textové editory,
tabulkové procesory, databáze,
prezentace, webové stránky)

Učivo
- Oblast použití editoru rastrových obrázků, různé
typy grafických formátů, digitální fotografie –
základní pojmy (motiv, zoom, rozlišení,
histogram,…)
- Základní úpravy snímků – otočení, oříznutí,
úprava jasu a kontrastu, úprava barev, úprava
histogramu
- Opravy snímku, odstranění vad – škrábance,
skvrny, červené oči, kolinearita snímku, doostření
- Přidání různých efektů nabízených programem,
malířské techniky, klonování
- Vkládání textu do snímku, obrázku do obrázku,
přidání rámečků, …
- Skenování fotografií, práce se skenerem
- Převody obrázků do jiných formátů (formáty
pro tisk, publikování na webu, zasílání
elektronickou poštou, …)

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

IKT
Práce s digitální technikou –
fotoaparát, skener, tablet
Využití grafiky v ostatních
aplikací – export a vkládání
obrázků do textových,
tabulkových, databázových a
prezentačních programů,
publikování obrázků na webu
Databáze
Dotace učebního bloku: 38

Výsledky vzdělávání
Žák:











Učivo

- Význam databází v praxi, oblasti použití
Dokáže definovat oblasti využití databází databází
a zná jejich výhody
- Prostředí databázového programu, základní
Zvládá analyzovat jednoduché úlohy a
vytváření struktury jednoduché databáze objekty databáze, prostředí programu, nástroje
pro návrh databáze
Vytvoří tabulky databáze, nastaví
vlstnosti polí, formáty dat a vytvoří relace
mezi tabulkami
Dokáže data v tabulkách vyhledávat,
řadit a filtrovat podle daných kritérií a
podmínek
Je schopen vybírat a řadit data z jedné či
více tabulek vatvářením dotazů
Záznamy z tabulek je schopen přehledně
prezentovat pomocí formulářů, vytvářet
vstupní formuláře pro zadávání dat a
doplnit formuláře vhodnými ovládacími
prvky pro usnadnění práce s databází
Dovede vytvořit a vytisknout stručnou a
přehlednou sestavu

- Tabulka -vytvoření tabulky pomocí průvodce a
návrh tabulky, základní pojmy – záznam, pole,
datové typy, import tabulky z tabulkového
procesoru nebo jiných databázových programů
- Návrh tabulky – volba vhoných datových typů,
jejich vlastnosti, velikost polí, maska, ověřování
vbstupních dat, nabídkový seznam, primární klíč
- Prace s tabulkou – úprava vzhledu, pořadí polí,
zápis dat, opravy dat a jejich mazání, mazání
záznamů, vyhledávání záznamů, řazení a
filtrování
- Práce s více tabulkami – relace mezi tabulkami,
relace 1:1, 1:N, M:N
- Dotazy – různé typy dotazů, práce s výběrovým
dotazem, kritéria pro výběr záznamů, zástupné
zanky ve filtru, logické oparátory, systém řazení
záznamů

- Formulář – vygenerování formuláře, vytvoření
pomocí průvodce, návrh formuláře seznam polí,
(ovládací prvky – popisek, textové pole, karta,
pole se seznamem, obrázek, skupina voleb,
objekt OLE,…), uspořádání objektů – zarovnání,
rozmístění
- Rozměry formuláře, uspořádání pro tisk, počet
sloupců a řádků, okraje, mezery mezi řádky a
sloupci
- Sestava – zdroj dat pro sestavu, výběr záznamů
a polí, části sestavy (záhlaví a zápatí sestavy,
záhlaví a zápatí stránky, tělo, seskupování
záznamů – záhlaví a zápatí skupiny, tělo sestavy)
- Vygenerování automatické sestavy, sestava s
průvodcem, vlastní návrh sestavy
- Úprava sestavy, výpočty v sestavách, použití
matematických, logických a textových funkcí,
uspořádání na stránku, nastavení okrajů, tisk
sestavy

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

ČSP
Použití databází v praxi –
databáze zaměstnanců, klientů,
evidence vozidel, seznam
dodavatelů a odběratelů,
skladová evidence, tisk
objednávek a faktur atd. Využití
databáze v každém druhu
podnikání.
4. ročník

Ing. Eva Kopřivová, 1 týdně, P
Algoritmizace
Dotace učebního bloku: 12

Výsledky vzdělávání
Žák:


Chápe pojem algoritmus a význam
algoritmizace řešení

Učivo
- Algoritmus a programování – základní pojmy,
požadavky na algoritmus (hromadnost,
determinovanost, konečnost, rezultativnost)




Zná základní vlastnosti algoritmů
Dokáže analyzovat problém a znázornit
algoritmus řešení pomocí vývojového
diagramu

- Analýza úlohy, návrh řešení, algoritmizace
řešení, zápis algoritmu pomocí vývojového
diagramu (základní zančky vývojových diagramů)
- Řešení jednoduchých úloh, analýza a nakreslení
vývojového diagramu

Tvorba webových stránek
Dotace učebního bloku: 17

Výsledky vzdělávání
Žák:




Učivo

- Vytvoření webové stránky exportem z
Zná základní vlastnosti a principy
aplikačního programu, uložení dokumentu
nástrojů pro tvorbu webových stránek
aplikace ve formátu webové stránky, omezení
Zvládá základní pravidla, zásady a příkazy tohoto způsobu tvorby www, použití
jazyka HTML
hypertextových odkazů v aplikacích
Dokáže vytvořit jednoduché www
- Základní struktura HTML dokumentu, jeho části,
stránky a dodatečně je editovat a
princip značkovacího jazyka
aktualizovat
- Zápis webowé stránky v jednoduchém textovém
editoru, výběr formátu jednotlivých částí webové
stránky, vložení obrázku a tabulky do webové
stránky, úprava velikosti

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

ODS
Zásady publikování na
internetu, respektování zákonů,
pravidla slušnosti, respektování
a tolerance.
Písemná a elektronická komunikace
Charakteristika předmětu
Pojetí vyučovacího předmětu

Obecné cíle
Vyučovací předmět je zaměřen na získání dovednosti ovládat klávesnici počítače
desetiprstovou hmatovou metodou a základů zpracování písemností. Obsah vzdělávání se
prolíná všemi odbornými obsahovými okruhy a je propojen se vzdělávací oblastí vzdělávání
v informačních a komunikačních technologiích. Znalosti a dovednosti zde získané jsou
předpokladem pro další práci žáků.

Výuka probíhá v počítačové učebně (v 1. a 2. ročníku ve výukovém programu). Žáci
vyhotovují na počítači různé druhy písemností v normalizované úpravě, případně s využitím
šablon dopisních předtisků. Získávají vědomosti o obsahové náplni a stylizaci obchodních
dopisů a písemností psaných na čistém listu papíru. Komunikují též prostřednictvím
elektronické pošty a pracují s webovými stránkami.
Charakteristika učiva
Cílem předmětu je zvýšení produktivity a kvality práce na počítači. Psaní desetiprstovou
hmatovou metodou, tzv. „klávesnicová gramotnost”, je základním předpokladem pro
efektivní ovládání klávesnice počítače. Tuto dovednost žáci uplatní ve výuce ostatních
předmětů, v praxi při vyhotovování písemností a dokladů i v dalším studiu. Výuka rozvíjí
samostatné logické uvažování a pěstuje kultivovaný písemný projev, a to z hlediska vhodné
odborné stylizace, logické věcné i gramatické správnosti a vyhovující formální úpravy v
souladu s normou pro úpravu písemností. V oblasti elektronické komunikace jsou žáci vedeni
k jejímu racionálnímu využívání.
V tomto předmětu probíhá každoročně školní soutěž a hledání talentů a jejich příprava na
další soutěže v psaní na klávesnici.
Pojetí výuky
Předmět je zaměřen na získání dovednosti ovládat klávesnici počítače desetiprstovou hmatovou
metodou. Žáci ovládají vyhotovení základních druhů písemností v normalizované úpravě a znají
využití a vyhotovení šablon. Získávají vědomosti o obsahové náplni a stylizaci dopisů. Komunikují
pomocí elektronické pošty a pracují s webovými stránkami.
Výuka probíhá zásadně v odborné učebně vybavené počítači. Podle možností se využívá také výukový
program typu ATF, Vsemi10 apod.
Hodnocení výsledků žáků
Základem pro hodnocení výkonů v psaní jsou písemné zkoušky, ve kterých se posuzuje dosažená
rychlost a přesnost podle limitů. U vyhotovených písemností se hodnotí věcný obsah, stylizace,
pravopis a formální úprava podle normy. Dále se klasifikuje úroveň vypracování tabulek a písemné
zkoušky z pravidel ČSN. Hodnocení žáka je doplňováno i sebehodnocením žáka a hodnocením ze
strany jeho spolužáků, konečnou klasifikaci určí a vysvětlí učitel.
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí
Žák ovládá klávesnici počítače desetiprstovou hmatovou metodou a využívá editační funkce
textového editoru. Na základě znalostí normalizované úpravy a organizace písemného styku
samostatně stylizuje základní standardní písemnosti. Učí se poznávat a osvojovat poznatky, pracovní
postupy a nástroje potřebné pro kvalifikovaný výkon povolání a pro uplatnění se na trhu práce. Učí se
pracovat a jednat zodpovědně, cílevědomě, soustředěně, vytrvale a pečlivě. Žák si vytváří odpovědný
přístup k plnění svých povinností a respektuje stanovená pravidla. Rozvíjí své volní vlastnosti a přijímá
odpovědnost za vlastní myšlení, rozhodování, jednání a chování.
Žák je schopen samostatně zpracovávat texty na běžná i odborná témata a různé pracovní materiály
a snaží se dodržovat jazykové a stylistické normy a odbornou terminologii. V oblasti personálních

kompetencí si žák stanovuje cíle a priority podle svých osobních schopností, přijímá hodnocení
výsledků své práce a způsobu jednání.
Průřezová témata
Člověk a svět práce
- osvojení kompetencí k aktivnímu rozhodování o vlastní profesní kariéře
- uvědomění si významu demokratického vzdělání pro život, které je založeno na vzájemném
respektování, spolupráci, účasti a dialogu
Informační a komunikační technologie
 zdokonalování se ve schopnosti efektivně používat prostředky výpočetní techniky pro účely
uplatnění se v praxi i při dalším vzdělávání
 práce s informacemi a s komunikačními prostředky
 usnadnění práce a šetření času při komunikaci s úřady, institucemi, zaměstnavatelem
a okolím
 vyřizování řady záležitostí z domova či kanceláře
Občan v demokratické společnosti
 vytváření a upevňování postojů, hodnot a jejich preferencí, které jsou potřebné pro
fungování a zdokonalování demokracie
 osvojení si faktické, věcné a normativní stránky jednání odpovědného aktivního občana
 výchova k přiměřené míře sebevědomí, zodpovědnosti a schopnosti morálního úsudku
 dovednost jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledat
kompromisní řešení
 budování vhodné míry sebeodpovědnosti a schopnosti morálního úsudku
 orientace v mediálních obsazích
 úcta k materiálním i duchovním hodnotám a kulturnímu dědictví
Mezipředmětové vztahy / přesahy do a z
 informační technologie
 právo
 účetnictví
 ekonomika
 anglický jazyk
 německý jazyk
 český jazyk a literatura
Průřezová témata pokrývaná předmětem
Člověk a svět práce







aktivní a tvořivý přístup při vytváření profesní kariéry
identifikace a formulování vlastních priorit a cílů
přijetí osobní odpovědnosti při rozhodování
komunikační dovednosti a sebeprezentace
rozvoj schopnosti vyhledávat informace, pracovat s nimi, hodnotit je
otevřenost vůči celoživotnímu učení

Informační a komunikační technologie


práce s internetem, vyhledávání potřebných informací

Občan v demokratické společnosti







rozvoj etické výchovy (např. láska k lidem, soucítění, přátelství, pomoc, odpovědnost
spolupráce)
rozvoj schopnosti vyhledávat informace a pracovat s nimi
dovednost jednat s lidmi
orientace v médiích
rozvoj komunikativních a personálních kompetencí
práce s informacemi

1. ročník

Ing. Hana Kortusová, 3 týdně, P
Úvod do předmětu, seznámení s klávesnicí, výukovým programem, zásadami bezpečnosti práce
Dotace učebního bloku: 1

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
•






seznámí se s osobním počítačem
a výukovým programem
zná zásady bezpečnosti práce




rychle a přesně ovládá klávesnici PC
desetiprstovou hmatovou metodou

seznámení s výukovým programem
(psaní malých a velkých písmen,
diakritických a interpunkčních znamének,
číslic a značek)
bezpečnost práce
klávesnice

základy psaní na klávesnici ve výukovém
programu
Nácvik písmen na střední a horní písmenné řadě, čárka
Dotace učebního bloku: 20

Výsledky vzdělávání
Žák:


ovládá písmena na střední a horní
písmenné řadě, čárky

Učivo




psaní všemi deseti prsty
správné držení těla
písmena horní a střední řady, čárka

Nácvik písmen na dolní písmenné řadě, velká písmena, tečka, pomlčka
Dotace učebního bloku: 22

Výsledky vzdělávání



Žák:


Učivo

ovládá písmena na dolní písmenné řadě,
velká písmena, tečku, pomlčku, spojovník

písmena dolní řady, velká písmena,
tečka, pomlčka, spojovník

Nácvik písmen na číselné řadě, zvyšování přesnosti a rychlosti psaní
Dotace učebního bloku: 23

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:



ovládá písmena na číselné řadě a zvyšuje
přesnost a rychlost psaní
zvyšuje rychlost a zlepšuje přesnost psaní



číselná řada, přesnost, rychlost

Nácvik diakritických a interpunkčních znamének, číslic a značek
Dotace učebního bloku: 17

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:




ovládá psaní diakritických
a interpunkčních znamének, číslic
a značek a zvyšuje přesnost a rychlost
psaní
zvyšuje rychlost a zlepšuje přesnost psaní




diakritická a interpunkční znaménka,
číslice a značky
zvyšování rychlosti a přesnosti

Psaní textu dle předlohy, psaní podle diktátu, opisy cizojazyčných textů, zvyšování přesnosti a
rychlosti psaní
Dotace učebního bloku: 13

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:




píše texty dle předlohy v českém i cizím
jazyce
zvyšuje rychlost a zlepšuje přesnost psaní
píše podle diktátu





psaní textů dle předlohy v Č i CJ
zvyšování přesnosti a rychlosti
psaní dle diktátu

Kontrolní zkoušky

Výsledky vzdělávání
Žák:


Učivo


píše opisy a diktát dle pokynů

průběžné hodnocení přesnosti a rychlosti
opisu

Klíčové kompetence
Kompetence k učení



mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky






s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.),
pořizovat si poznámky
uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět
efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný
sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení
výsledků svého učení od jiných lidí
znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání

2. ročník

Ing. Hana Kortusová, 2 týdně, P
Úvod, opakování
Dotace učebního bloku: 10

Výsledky vzdělávání
Žák:








používá počítač a jeho periferie
zná zásady bezpečnosti práce
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
chápe specifika práce v síti (včetně rizik),
využívá jejích možností a pracuje s jejími
prostředky
rychle a přesně ovládá klávesnici PC
desetiprstovou hmatovou metodou,
prokáže znalost psaní číslic, zvyšuje
přesnost a rychlost psaní

Učivo




bezpečnost práce
opis na přesnost a na rychlost
procvičení číslic

Úprava textu, tabulky
Dotace učebního bloku: 15

Výsledky vzdělávání
Žák:




dokáže využít korektorská znaménka,
provádí vyznačené korektury a
zvýraznění textu
sestavuje tabulky, upravuje je podle
normy

Učivo




korektorská znaménka
zpracuje text s využitím zvýraznění
a formátování
náležitosti a druhy tabulek

Normalizovaná úprava písemností (ČSN 01 6910) – tituly, adresy
Dotace učebního bloku: 9

Výsledky vzdělávání
Žák:



pořizuje adresy
dodržuje zásady psaní titulů a adres

Učivo




psaní titulů
druhy, velikost obálek a papírů
adresy na obálkách a dopisech

Normalizovaná úprava písemností
Dotace učebního bloku: 14

Výsledky vzdělávání



Žák:










Učivo

dodržuje zásady psaní titulů a adres
upravuje dopis na předtisku
umí se pohybovat v šabloně pro psaní
obchodní korespondence
uplatňuje prostředky verbální
a neverbální komunikace
jedná podle zásad společenského
chování a profesního vystupování
využívá znalostí sociálního jednání
komunikuje elektronickou poštou, ovládá
i zaslání přílohy, či naopak její přijetí
a následné otevření
rychle a přesně ovládá klávesnici PC
desetiprstovou hmatovou metodou





normalizovaná úprava písemností (tituly,
adresy, práce s předtiskem, úprava
písemnosti)
seznámení, práce s předtiskem
obchodního dopisu
pravidla doporučené normalizované
úpravy písemností, adres
dokumenty posílané elektronickou
poštou

Zvyšování přesnosti a rychlosti psaní, psaní podle diktátu - průběžně
Dotace učebního bloku: 11

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:






používá počítač a jeho periferie
rychle a přesně ovládá klávesnici PC
desetiprstovou hmatovou metodou,
prokáže znalost psaní číslic, zvyšuje
přesnost a rychlost psaní
zvyšuje rychlost a přesnost psaní
píše podle diktátu




zvyšování přesnosti a rychlosti
seznámení s různými technikami nácviku

Písařská soutěž
Dotace učebního bloku: 1

Výsledky vzdělávání

Učivo


Žák:


zvyšuje rychlost a přesnost psaní

opis neznámého textu (s editací chyb na
10 minut)

Písemné zkoušky
Dotace učebního bloku: 4

Výsledky vzdělávání
Žák:


Učivo


prokazuje rychlost a přesnost psaní

průběžné zdokonalování rychlosti a
přesnosti psaní

3. ročník

Ing. Zuzana Janouchová, Ing. Věra Prokopová, 2 týdně, P
Úvod, opakování normalizované úpravy písemností, zásady pro obchodní korespondenci a stylizaci
písemností
Dotace učebního bloku: 3

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:









zná zásady bezpečnosti práce
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
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
vybírá a používá vhodné programové
vybavení pro řešení běžných konkrétních
úkolů
vytváří, upravuje a uchovává
strukturované textové dokumenty






bezpečnost práce
normalizovaná úprava písemností,
opakování
zásady obchodní korespondence
stylizace















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
získává a využívá informace z otevřených
zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě
Internet, ovládá jejich vyhledávání
zaznamenává a uchovává informace
způsobem umožňujícím jejich rychlé
vyhledání a využití
správně interpretuje získané informace
a výsledky jejich zpracování následně
prezentuje vhodným způsobem
s ohledem na jejich další uživatele
ovládá pravidla normalizované úpravy
písemností
osvojí si zásady pro obchodní
korespondenci a stylizací písemností
založí a vede dokumentaci svých
písemných prací

Písemnosti při uzavírání obchodu
Dotace učebního bloku: 13

Výsledky vzdělávání
Žák:




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
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

Učivo




poptávka
nabídka
objednávka






















vybírá a používá vhodné programové
vybavení pro řešení běžných konkrétních
úkolů
vytváří, upravuje a uchovává
strukturované textové dokumenty
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
získává a využívá informace z otevřených
zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě
Internet, ovládá jejich vyhledávání
zaznamenává a uchovává informace
způsobem umožňujícím jejich rychlé
vyhledání a využití
správně interpretuje získané informace a
výsledky jejich zpracování následně
prezentuje vhodným způsobem s
ohledem na jejich další uživatele
ovládá pravidla normalizované úpravy
písemností
osvojí si zásady pro obchodní
korespondenci a stylizací písemností
založí a vede dokumentaci svých
písemných prací
při tvorbě dopisu dodržuje stylizační
zásady
zpracuje obchodní dopis podle normy
vypracovává dopisy podle pravidel pro
státní zkoušky
zpracuje na počítači poptávku,
vyžádanou i nevyžádanou nabídku,
odpovědi na uvedené dopisy, objednávku
a odpovědi na objednávku

Písemnosti navazující na kupní smlouvy
Dotace učebního bloku: 8

Výsledky vzdělávání
Žák:


vypracovává dopisy podle pravidel a
požadavků ČSN

Učivo




odvolávka a přepravní dispozice
návěští zásilky
dodací list






orientuje se v kupní smlouvě
nastylizuje a vyhotoví odvolávku
a přepravní dispozice ke kupní smlouvě
vyhotoví návěští zásilky
vyplní a vysvětlí obsah dodacích listů,
faktur



faktura

Písemnosti při porušení kupních smluv
Dotace učebního bloku: 7

Výsledky vzdělávání
Žák:



vypracovává dopisy podle pravidel ČSN
vyhotoví reklamaci, urgenci upomínku
a odpovědi na tyto dopisy

Učivo




reklamace
urgence
upomínka

Personální písemnosti
Dotace učebního bloku: 10

Výsledky vzdělávání
Žák:






seznámí se s úpravou personálních
písemností
zpracuje na počítači životopis, žádost
o místo, pracovní smlouvu, výpověď a
dohodu o ukončení pracovního poměru
vyhotoví personální písemnosti
orientuje se v náležitostech pracovní
smlouvy, zná podobu pracovního
posudku

Učivo




životopis
žádost o místo
výpovědi, dohoda o ukončení pracovního
poměru

Souvislá úloha
Dotace učebního bloku: 7

Výsledky vzdělávání
Žák:




zpracuje a upraví v souladu s normou
obchodní písemnosti formou individuální
stylizace
písemnosti zpracuje s využitím
prostředků IKT

Učivo



obchodní písemnosti
personální písemnosti

Úprava písemností na listech bez předtisku
Dotace učebního bloku: 6

Výsledky vzdělávání



Žák:


Učivo

sestaví a napíše na počítači písemnosti
občanů organizacím



dopisy fyzických osob právnickým
osobám
stížnost, žádost, odvolání

Manipulace s písemnostmi
Dotace učebního bloku: 1

Výsledky vzdělávání



Žák:



Učivo

seznámí se s manipulací s písemnostmi
prakticky zakládá a eviduje doklady své
školní činnosti

příjem, zapisování, vyřizování,
podepisování, odesílání, ukládání
a vyřazování písemností

Písařská soutěž
Dotace učebního bloku: 1

Výsledky vzdělávání



Žák:


Učivo

zvyšuje rychlost a zlepšuje přesnost psaní

opis neznámého textu (s editací na
10 minut)

Písemné zkoušky
Dotace učebního bloku: 6

Výsledky vzdělávání
Žák: vyhotovuje písemné zkoušky dle pokynů

Učivo


průběžné zdokonalování vyhotovování
písemností

4. ročník

Ing. Zuzana Janouchová, Ing. Hana Kortusová, Ing. Věra Prokopová, 1 h týdně, P
Opakování – obchodní dopisy
Dotace učebního bloku: 4

Výsledky vzdělávání
Žák:


zná zásady bezpečnosti práce

Učivo



bezpečnost práce
obchodní písemnosti






















používá počítač a jeho periferie,
obsluhuje je
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
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
vybírá a používá vhodné programové
vybavení pro řešení běžných konkrétních
úkolů
používá běžné základní a aplikační
programové vybavení (aplikace dodávané
s operačním systémem, dále pracuje
zejména s aplikacemi tvořícími tzv.
kancelářský SW jako celkem)
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
získává a využívá informace z otevřených
zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě
Internet, ovládá jejich vyhledávání,
včetně použití filtrování
zaznamenává a uchovává textové,
grafické i numerické informace
způsobem umožňujícím jejich rychlé
vyhledání a využití
správně interpretuje získané informace
a výsledky jejich zpracování následně
prezentuje vhodným způsobem
s ohledem na jejich další uživatele
získává a využívá informace z otevřených
zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě





Internet, ovládá jejich vyhledávání,
včetně použití filtrování
vyhotoví obchodní dopis podle zadání
a v souladu s normalizovanou úpravou
písemností
zopakuje pravidla normalizované úpravy
písemností, zásady pro tvorbu obchodní
korespondence

Interní písemnosti
Dotace učebního bloku: 3

Výsledky vzdělávání
Žák:




seznámí se s interními písemnostmi
(příkazy ředitele, směrnice, oběžníky,
pokyny, pozvánky na porady a jednání,
prezenční listiny, zápisy z porady)
vyplní cestovní příkazy, vyhledá
a zpracuje potřebné údaje

Učivo




písemnosti při organizaci a řízení podniku
písemnosti při pracovních cestách
organizace porad a jednání

Jednoduché právní písemnosti
Dotace učebního bloku: 1

Výsledky vzdělávání



Žák:


Učivo
plná moc

sestaví a napíše na počítači plnou moc,
formou individuální stylizace

Osobní dopisy
Dotace učebního bloku: 6

Výsledky vzdělávání
Žák:


stylizuje a napíše na počítači osobní
dopisy

Učivo






blahopřání
kondolence
doporučení
pozvánka / omluva neúčasti
poděkování

Souvislá úloha – opakování
Dotace učebního bloku: 6

Výsledky vzdělávání
Žák:


zpracuje a upraví v souladu s normou
písemnosti formou individuální stylizace

Učivo




obchodní písemnosti
personální písemnosti
osobní dopisy

Písemnosti ve styku s peněžními ústavy a poštou
Dotace učebního bloku: 1

Výsledky vzdělávání



Žák:




Učivo

umí vyplnit příkaz k úhradě, hromadný
příkaz k úhradě, příkaz k inkasu, podací
lístek
orientuje se v písemnostech ve styku
s bankovními úřady a poštou a vysvětlí
jejich obsah

příkaz k úhradě, příkaz k inkasu, podací
lístek

Písemné zkoušky
Dotace učebního bloku: 2

Výsledky vzdělávání
Žák: vyhotovuje písemné zkoušky dle pokynů

Učivo


průběžné zdokonalování vyhotovování
písemností

Písařská soutěž
Dotace učebního bloku: 1

Výsledky vzdělávání



Žák:


Učivo

zvyšuje rychlost a přesnost psaní

opis neznámého textu (s editací na 10
minut)

Fiktivní konkurz
Dotace učebního bloku 2

Výsledky vzdělávání
Žák:


zpracovává písemnosti související
s fiktivním konkurzem

Učivo



žádost o místo
životopis



zvyšuje rychlost a přesnost psaní

Rezerva, opakování, nové informace
Dotace učebního bloku: 3 (dle časových možností, popř. s ohledem na konání státní zkoušky)

Výsledky vzdělávání
Žák: vyhotovuje písemnosti

Učivo


prostor pro obecné opakování učiva,
popř. opakování ke státní zkoušce

Seminář ICT
Charakteristika předmětu
Obecné cíle
V předmětu Seminář z informačních a komunikačních technologií si žáci doplní a rozšíří přehled o
výpočetní technice a naučí se ovládat a využívat standardní vybavení počítače. Žáci si prohloubí
znalosti o počítačových sítích, z oblasti algoritmizace úloh a základů programování, tvorbě webových
stránek, významu a použití maker v aplikacích, prohloubí si znalosti v oblasti grafiky a prezentací.
Charakteristika učiva
Předmět Seminář z informačních a komunikačních technologií připravuje žáky, kteří mají zájem o
danou problematiku a kteří budou mít zájem skládat maturitní zkoušku z Informačně
technologického základu, aby získali širší vědomosti a přehled a byli dobře připraveni pro tuto
zkoušku, byli schopni pracovat s informačními a komunikačními prostředky a efektivně je využívali i v
ostatních předmětech, v dalším studiu, v soukromém a budoucím profesním životě.
Průřezová témata pokrývaná předmětem
Člověk a svět práce







uvědomění si významu vzdělání pro celý život
motivace k aktivnímu pracovnímu životu
odpovědnost za vlastní život
vážit si materiálních a duchovních hodnot
jednání s potenciálními zaměstnavateli
efektivní práce a vyhodnocování informací

Občan v demokratické společnosti






schopnost odolávat myšlenkové manipulaci
orientace v masových mediích a jejich kritické hodnocení
vyhledávání a posuzování informací o profesních příležitostech
rozvijení poznatku a odpovědnosti za vlastní rozhodování
aplikace získaných poznatků

4. ročník

Jaroslav Wailguny, 2 týdně, V
Počítačové sítě
Dotace učebního bloku: 10

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:






Orientuje se v základní problematice
počítačových sítí, typy sítí, jejich
vlastnosti, konstrukční prvky
Chápe souvislosti mezi jednotlivými prvky
sítě (server, pracovní stanice, router,
různé typy vedení, další sítové prvky)
Chápe princip komunikace
prostřednictvím sítě, zvládá základní
pojmy (protokol, doména, adresa, IP
adresa, …)

- Typy počítačových sítí – podle rozsahu, způsobu
propojení, podle použitých technických
prostředků – výhody a nevýhody
- Technické prvky počítačových sítí (servery,
pracovní stanice, routery, spojovací prvky –
kabely, zásuvky)
- Sdílení prvků počítačové sítě, přístupová práva
- Softwarové nástroje – základní pojmy (protokol,
doména, adresa, …)

Tvorba webových stránek
Dotace učebního bloku: 20

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:




Zvládá základní pojmy z oblasti tvorby
webových stránek, základní příkazy
jazyka HTML, zásady rozvržení webové
stránky
Dokáže vytvořit jednoduchou webovou
stránku, umístit ji na síť a případně ji
upravovat a aktualizovat

- Vytvoření webové stránky exportem z
aplikačního programu, uložení dokumentu
aplikace ve formátu webové stránky, omezení
tohoto způsobu tvorby www, použití
hypertextových odkazů v aplikacích
- Základní struktura HTML dokumentu, jeho části,
princip značkovacího jazyka
- Zápis webowé stránky v jednoduchém textovém
editoru, výběr formátu jednotlivých částí webové
stránky, vložení obrázku a tabulky do webové
stránky, úprava velikosti
- Návrh webové stránky a její umístění na síť

Průřezová témata
ODS
Právní normy pro publikování
na webu, nebezpečí hrozící z
přístupu na podezřelé webové
stránky.

Přesahy do

Přesahy z

Tvorba a použití makra
Dotace učebního bloku: 6

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:


Chápe pojem makro, jeho význam a
použití v aplikačních programech, dokáže
jednoduché makro vytvořit a spouštět

- Zápis makra v aplikačním programu a jeho
použití a spuštění

On-line komunikace v síti
Dotace učebního bloku: 12

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:


- Princip on-line komunikace v síti
Používá nástroje on-line komunikace
- Hlasová a obrazová komunikace, VOIP
- Internetový obchod
- Internetové bankovnictví
- Elektronický podpis
- Czech-point, jeho vlastnosti, využití, nabídka,
perspektiva – komunikace s úřady a institucemi,
výpis z katastru nemovitostí, výpis z rejstříku
trestů, …

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

ČSP
Usnadnění práce a šetření času
při komunikaci s úřady a
institucemi. Vyřizování řady
záležitostí z domova nebo
kanceláře.
Rezerva, opakování, nové informace
Dotace učebního bloku: 10

Výsledky vzdělávání
Žák:

Učivo
- Prostor pro novinky z oblasti informačních a
komunikačních technologií
- Rezerva pro opakování

Odborné vzdělávání
Ekonomika
Charakteristika předmětu
1. Charakteristika předmětu
Obecné cíle
Předmět ekonomika








vede k rozvíjení schopnosti ekonomicky myslet,
s ostatními ekonomickými předměty (účetnictví, právo) je základem odborného vzdělání,
předává žákům vědomosti o podnikání, podnikových činnostech, marketingu, prodejní
činnosti, financování podniku, finančním trhu, hospodářské politice a místě národního
hospodářství ve světové ekonomice,
učí žáky základním ekonomickým dovednostem, které pak využívají v praxi,
učí žáky využívat různé zdroje informací k doplnění svých znalostí a k vypracování
jednoduchých samostatných úkolů,
-směřuje k tomu, aby žáci uměli prakticky aplikovat poznatky z ekonomiky při řešení
ekonomických problémů, sledovali průběžně aktuální dění v národní, evropské a světové
ekonomice

Charakteristika učiva
Probíraným učivem mají žáci získat vědomosti a dovednosti dlouhodobější povahy, aby z nich mohli
vycházet v měnících se podmínkách ekonomické praxe. . Učivo je zaměřeno na vysvětlení základních
ekonomických pojmů, jako jsou cíle a základy hospodaření, podnik, podnikání, podnikové činnosti,
finanční hospodaření podniku.
Směřuje ke zvládnutí znalostí o národním a světovém hospodářství, marketingu, zásobách a logistice,
dlouhodobém majetku a lidských zdrojích v podniku.
Výuka je zaměřena na probírání učiva, které se týká daní a zákonného pojištění, finančního trhu,
financování podniku a obchodní činnosti podniku a prohlubuje znalosti v oblasti prodejní činnosti,
managementu a vyúsťuje do problematiky daňové soustavy ČR.
Žáci jsou seznámeni s vývojem ekonomického myšlení, se základními ekonomickými směry a s
disciplínou ekonomie jako společenské vědy. Výuka je zaměřena na pochopení a provázanost
základních ekonomických pojmů, např. hranice produkčních možností, trh, nabídka, poptávka atd.
Pojetí výuky
V hodinách ekonomiky budou využívány následující metody a formy práce:





výklad navazující na zvolené učebnice a platné právní normy (např. daňové zákony,
živnostenský zákon, obchodní zákoník apod.) a doplňovaný problémovým vyučováním,
využívání prezentací a práce s internetem v hodinách
referáty, při jejich zpracovávání využívají studenti odbornou literaturu, popřípadě internet,
ve vhodných tématických celcích konkrétní příklady z reálné praxe,










využití prostředků výpočetní techniky – vyhledávání aktuálních informací prostřednictvím
internetu a jejich aplikace při řešení úkolů, při zpracování informací se využívá vhodný
software
diskuze k jednotlivým tématům s využitím znalostí studentů z běžného života,
samostatná, popř. skupinová práce,
dle možností exkurze a přednášky odborníků z praxe, s nimiž jsou studenti schopni diskutovat
na daná témata,
uplatňování a využívání mezipředmětových vztahů (účetnictví, právo, ekonomická cvičení,
daně, integrovaný ekonomický předmět, informační technologie, hospodářský zeměpis,
dějepis atd.),
účast na školních i meziškolských ekonomických soutěžích, akcích pořádaných Hospodářskou
komorou a jinými institucemi.

Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů hodnot a preferencí
Významným úkolem předmětu je naučit žáky efektivně ekonomicky myslet a chovat se racionálně v
profesním i osobním životě. Žáci mají pochopit nutnost dalšího vzdělávání a prohlubování svých
znalostí studiem odborné literatury.
Hodnocení výsledků žáků
Žáci se hodnotí z ústního a písemného projevu. Při hodnocení výsledku žáků jsou používány
standardní metody podle školních kritérií. Důraz je kladen na schopnost vysvětlit a použít obecný
pojem v logické souvislosti. Zohledňuje se i přehled o aktuálních událostech. Při hodnocení se bere v
úvahu aktivita při hodinách, schopnost komentovat, zobecnit i konkretizovat ekonomickou situaci v
návaznosti na učivo, souvislost a přesnost vyjadřování a argumentace. Žáci znají souvislosti s
ostatními probíranými tematickými celky a jsou schopni navázat i na ostatní odborné předměty.
Průřezová témata pokrývaná předmětem
Člověk a svět práce







uvědomění si významu vzdělání pro život
motivace k aktivnímu pracovnímu životu a úspěšné kariéře
orientace v profesních příležitostech
písemné i verbální jednání s potenciálními zaměstnavateli
základní aspekty pracovního poměru
práva a povinnosti obou zaměstnavatele a zaměstnance

Informační a komunikační technologie



schopnost vyhledávat informace a pracovat s nimi
prezentace

Občan v demokratické společnosti






orientace v masových médiích, jejich využití a kritické hodnocení
jednání s ostatními lidmi, diskuze, hledání kompromisu
dovednost aplikovat získané poznatky
přijímat odpovědnost za vlastní rozhodnutí
jednat hospodárně a efektivně

Člověk a životní prostředí




vážit se životního prostředí a chránit je
jednat ekonomicky i s ohledem na životní prostředí
prosazovat udržitelný rozvoj životního prostředí

1. ročník

Ing. Daniela Fořtová, 3 týdně, P
Podstata a fungování tržní ekonomiky
Dotace učebního bloku: 14

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:










Aplikuje základní pojmy na příkladech z
běžného života
Dokumentuje rozmanitost a vývoj potřeb
Uvádí příklady uspokojování potřeb,
statky, služby
Vymezí výrobní faktory pro určité
společnosti
Demonstruje dělbu práce na příkladech
z praxe
Posuzuje dopad typických událostí na
změnu nabídky a poptávky, ceny –
interpretuje údaje na grafu N a P
Uvede příklady úlohy státu v tržní
ekonomice
Vysvětlí vznik tržní rovnováhy a úlohy
zisku v tržní ekonomice










Základní ekonomické pojmy
Obětovaná příležitost, vzácnost
Tržní ekonomika
Potřeby, statky, služby, životní úroveň
Výrobní faktory, efektivnost, dělba práce
Koloběh ekonomiky
Tržní mechanismus
Úloha zisku v tržním systému

Podnikání jako základ tržní ekonomiky
Dotace učebního bloku: 15

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:





Vymezí podnikání
Sestaví jednoduchý podnikatelský záměr
Charakterizuje podnikatele, fyzickou
osobu, právnickou osobu
Definuje obchodní rejstřík, živnostenský
rejstřík a orientuje se v něm










Podnikání, právní úprava
Podnikatelský záměr
Právní formy podnikání
Živnosti, živnostenský zákon
Obchodní korporace, zákon o
korporacích
Neziskové subjekty
Založení, vznik podniku
Zrušení a zánik podniku









Charakterizuje jednotlivé právní formy
podnikání
Charakterizuje podmínky provozování
živností, druhy živností
Popíše založení a vznik obchodní
společnosti
Odlišuje ziskové a neziskové organizace
Vyjmenuje a stručně popíše funkce
podniku
Podle zadání sestaví jednoduché
organizační schéma
Odlišuje možnosti zániku podniku

Oběžný majetek
Dotace učebního bloku: 8

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:




Definuje charakteristiky oběžného
majetku
Rozlišuje složky oběžného majetku
Vysvětlí koloběh oběžného majetku ve
výrobě a v obchodě





Charakteristika oběžného majetku
Koloběh oběžného majetku
Druhy oběžného majetku

Zásoby a logistika
Dotace učebního bloku: 15

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:










Rozlišuje složky oběžného majetku
Provádí základní propočty při plánování
materiálu a definuje pojmy s tím
související, výběr dodavatele
Stanoví minimální a maximální zásobu
Vysvětlí způsoby pořízení OM
Na příkladech charakterizuje postup při
pořízení OM (včetně dokladů)
Objasní skladování, výdej do spotřeby a
evidenci materiálu
Vypočte plánovanou spotřebu materiálu
Definuje pokročilé metody řízení zásob










Plánování OM
Optimální zásoba
Pořízení OM
Evidence OM
Skladování OM
Spotřeba OM
Pokročilé metody řízení zásob
Rychlost obratu





Vypočítá rychlost obratu zásob
Vysvětlí pojem logistika
Uvede příklady skladovacích podmínek

Dlouhodobý majetek
Dotace učebního bloku: 25

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:










Odliší základní druhy dlouhodobého
majetku
Vysvětlí pojmy investice a kapacita
Vypočte kapacitu a její využití, navrhne
vhodná opatření ke zvýšení kapacity
Vyjmenuje způsoby pořízení
dlouhodobého majetku, oceňování
Rozliší a vypočte odpisy daňové a účetní
Definuje pojmy vstupní cena, odpisy,
oprávky, zůstatková cena
Charakterizuje způsoby vyřazení a
evidenci DM
Popíše výběr a hodnocení investic
Popíše výběr a hodnocení dodavatele

Průřezová témata











Přesahy do

Charakteristika dlouhodobého majetku
Investování
Pořízení dlouhodobého majetku
Opotřebení dlouhodobého majetku,
odpisy
Vyřazení dlouhodobého majetku
Evidence dlouhodobého majetku
Kapacita
Investování – výběr a hodnocení
Výběr a hodnocení dodavatele

Přesahy z

Účetnictví
3. ročník
Dlouhodobý majetek
Lidské zdroje
Dotace učebního bloku: 25

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:








Popíše trh práce
Definuje nabídku a poptávku po práci
Charakterizuje personální práce
Vysvětlí práva a povinnost zaměstnance
a zaměstnavatele
Vysvětlí jednotlivé metody pro stanovení
potřeby zaměstnanců
Vypočte potřebu zaměstnanců
Orientuje se na trhu práce, v
povinnostech podniku vůči úřadu práce











Trh práce
Poptávka po práci
Nabídka práce, zdroje zaměstnanců
Stanovení potřeby zaměstnanců,
získávání a výběr
Pracovně právní vztah, hodnocení a
rozmisťování, zákoník práce
Personální práce
Ukončení pracovního poměru
Odměňování a výpočty
Mzdové výpočty, mzdové předpisy








Charakterizuje způsoby výběru
zaměstnanců
Odliší pracovní smlouvu a dohody o
pracích konaných mimo pracovní poměr
Orientuje se v hodnocení a rozmisťování
zaměstnanců
Uvede povinnosti zaměstnance a
zaměstnavatele při zajišťování BOZP a PO
Provádí mzdové výpočty
Popíše možnosti ukončení pracovního
poměru

Průřezová témata





Přesahy do

Výpočet odměny v případě dohod o
pracích konaných mimo pracovní poměr
Seznámení s oblastí BOZP a PO
Písemnosti související s pracovním
poměrem

Přesahy z

Účetnictví
3. ročník
Zúčtovací vztahy
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

Komunikativní kompetence


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

2. ročník

Ing. Daniela Fořtová, 3 týdně, P
Hlavní činnost
Dotace učebního bloku: 20

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:






Definuje hlavní činnost
Vysvětlí pojem sdílená ekonomika a
porovná ji s ostatními formami podnikání
Orientuje se v členění nákladů a výnosů
Umí stanovit cenu
Vyjmenuje možnosti snižování nákladů a
zvyšování výnosů











Co znamená hlavní činnost
Sdílená ekonomika
Základy financování hlavní činnosti
Výrobní činnost
Služby
Velkoobchod a maloobchod
Ochrana spotřebitele
Typy výroby
Výrobní program











Na konkrétních příkladech uvádí typy
výroby
Popíše průběh výroby
Popíše na příkladech plánování a řízení
výroby
Posoudí ekologické aspekty výroby,
uvede příklady
Charakterizuje služby a stanoví cenu ve
službách
Popíše činnost velkoobchodu a
maloobchodu
Popíše, jak je zajištěna péče o jakost
Popíše práva spotřebitele
Vysvětlí postup při reklamaci



Péče o jakost

Marketing
Dotace učebního bloku: 41

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
















Vysvětlí pojem a principy marketingu
Vysvětlí možnosti analýzy trhu
Popíše podklady pro sestavení plánu
Navrhne možnosti průzkumu trhu na
konkrétní produkt
Zpracuje jednoduchý marketingový plán
Vysvětlí úrovně produktu
Určí u konkrétního produktu fáze
životního cyklu a odhadne vhodná
opatření pro tyto fáze
Stanoví pružnost poptávky
Přiřadí vhodnou metodu stanovení ceny
Doporučí vhodné cenové taktiky
Na příkladu ukáže možné prodejní cesty
Posoudí vhodnost užití mezičlánků
Navrhne vhodný reklamní prostředek
Uvede příklady digitálních komunikačních
technik a současných marketingových
technik










Co znamená marketing
Marketingový plán, průzkum trhu
Dvě cesty uspokojení potřeb zákazníka
Produkt
Cena
Distribuce
Propagace
Digitální komunikační techniky

Prodejní činnost
Dotace učebního bloku: 27

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:











Na jednoduchém příkladě vysvětlí postup
při sestavení plánu prodeje
Popíše nejběžnější způsoby získávání
zákazníků
Na příkladech demonstruje různé
možnosti obchodování
Popíše jednotlivé fáze průběhu prodejní
činnosti, uzavření kupní smlouvy,
realizace dodávky, platba, reklamace
Provede kalkulaci prodejní ceny
Charakterizuje velkoobchod, maloobchod
Vysvětlí formy prodeje
Na konkrétním případu interpretuje
průběh obchodních činností
Orientuje se v používaných dokladech a
průběhu obchodního případu v
tuzemsku, uvnitř EU a vůči třetím zemím








Průběh prodejní činnosti
Sjednání kupní smlouvy, smlouvy o dílo
Vyřízení objednávky, doprava
Dodání zboží, závady a odpovědnost za
ně
Platební podmínky
Ochrana spotřebitele

Mezinárodní obchod
Dotace učebního bloku: 11

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:









Chápe důvody existence mezinárodního
obchodu
Srovná protekcionismus a liberalismus
Vysvětlí pojem globalizace a integrace
Orientuje se v používaných dokladech a
průběhu obchodního případu uvnitř EU a
ve vztahu ke třetím zemím
Orientuje se v dodacích podmínkách
Orientuje se v platebních podmínkách
využívaných při prodeji do zahraničí
Orientuje se v problematice proclení při
zahraničních dodávkách








Mezinárodní obchod, protekcionismus a
liberalismus
Dodací podmínky
Platební podmínky
Cla, kvóty, normy
Odpovědnost za vady
Vnější obchodně měnová politika

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

Komunikativní kompetence


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

3. ročník

Ing. Daniela Fořtová, 2 týdně, P
Finanční trh
Dotace učebního bloku: 27

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
















Vysvětlí funkce peněz, jejich formy,
konkrétní bankovce přiřadí ochranné
prvky (na základě využití internetu)
Vysvětlí princip fungování finančního
trhu, rozdělí finanční trh
Odliší poslání centrální a komerčních
bank
Orientuje se v platebních kartách,
typických bankovních produktech a v
možnostech zajištění úvěrů
Vysvětlí principy úročení
Vysvětlí hotovostní a bezhotovostní
platební styk v korunách a cizí měně
Umí pracovat s kurzy cizích měn
Orientuje se v moderních metodách
komunikace s bankou
Pracuje se základními bankovními
dokumenty při platebním styku
Provede jednoduché srovnání výhodnosti
penzijního připojištění a stavebního
spoření s jinými možnostmi uložení
peněz (za využití internetu)
Vysvětlí podstatu bankovních a
nebankovních úvěrů
Orientuje se v nabídce pojišťovacích
produktů











Peníze, finanční trh a jeho členění
Subjekty finančního trhu, virtuální měny
Cena finančních produktů
Platební styk, hotovostní a bezhotovostní
Spoření, vklady
Zapůjčování peněz
Pojištění, pojistná smlouva
Cenné papíry, burza
Investování





Charakterizuje podstatu a druhy CP,
jejich využití
Popíše náležitosti CP
Vysvětlí základní pojmy, obchodování na
BCPP, odliší RM systém a burzu

Osobní finance
Dotace učebního bloku: 13

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:






Popíše domácí rozpočet a finanční plán
domácnosti
Definuje osobní aktiva a osobní pasiva
Navrhne způsoby řešení přebytku a
schodku domácího rozpočtu
Definuje zajištění rizik
Zná možné problémy osobních financí









Osobní (domácí) rozpočet
Nakládání s přebytkem domácího
rozpočtu
Zajištění rizik
Deficit domácího rozpočtu
Osobní majetek a závazky
Finanční plán domácnosti
Problémy osobních financí

Financování podniku
Dotace učebního bloku: 22

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:












Objasní pojem financování jako jednu z
funkcí podniku
Definuje nástroje finančního řízení
Vysvětlí členění nákladů a výnosů,
interpretuje na příkladech
Umí sestavit kalkulaci úplných a
neúplných nákladů
Vypočítá rentabilitu, sestaví platební
kalendář, chápe podstatu cash-flow
Umí interpretovat ukazatele výnosnosti
Rozliší krátkodobé a dlouhodobé
financování, vlastní a cizí kapitál
Posoudí vhodnost užití krátkodobých a
dlouhodobých zdrojů
Zhodnotí vhodnost užití vlastních a cizích
zdrojů
Odliší zisk a platební schopnost
Zjistí bod zvratu











Finanční řízení, nástroje finančního řízení
Náklady a výnosy
Kalkulace a rozpočty
Výnos, riziko a čas ve finančním řízení
Potřeby a zdroje financování
Zakladatelský rozpočet
Operativní finanční řízení a kontrola
Finanční analýza
Krátkodobé a dlouhodobé financování



Zpracuje jednoduchý zakladatelský
rozpočet

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

Komunikativní kompetence


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

4. ročník

Ing. Daniela Fořtová, 3 týdně, P
Management
Dotace učebního bloku: 30

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:







Vysvětlí pojem management,
charakterizuje osobu manažera a
podnikatele
Vysvětlí jednotlivé manažerské funkce
Orientuje se v organizačních strukturách
Zná prostředky firemní kultury
Vysvětlí současné trendy v managementu







Charakteristika managementu
Manažer
Manažerské funkce
Firemní kultura
Současné trendy v managementu

Národní a světové hospodářství
Dotace učebního bloku: 28

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:




Vysvětlí uspořádání národního
hospodářství
Vyjmenuje řídící orgány národního
hospodářství
Popíše mezinárodní obchod, obchodní a
měnovou politiku






Uspořádání národního hospodářství
Mezinárodní obchod
Obchodní a měnová politika
Ekonomická integrace, globalizace








Vysvětlí ekonomickou integraci a
globalizaci
Charakterizuje EU
Odhadne nejvýraznější dopady členství
států v EU na jejich ekonomiku
Aplikuje své poznatky na členství ČR v EU
Posoudí význam společného trhu EU
Dokáže vystihnout hlavní trendy vývoje
současné světové ekonomiky

Úloha státu v ekonomice
Dotace učebního bloku: 29

Výsledky vzdělávání
Žák:

















Vysvětlí nejdůležitější ukazatele vývoje
ekonomiky (HDP, inflace,
nezaměstnanost, platební bilance)
Komentuje konkrétní a aktuální události
v NH, např. vývoj inflace,
nezaměstnanosti, HDP a státního
rozpočtu
Vyhledá na internetu statistické údaje o
výkonnosti NH, uspořádá je a
interpretuje
Definuje pojmy ekonomie,
mikroekonomie, makroekonomie
Popíše hospodářskou politiku a její hlavní
směry
Popíše funkci státu ve smíšené
ekonomice
Vysvětlí vnitřní měnovou politiku
Popíše sociální politiku státu
Stanoví příjmy a výdaje státního rozpočtu
Odliší cíle expanzivní a restriktivní
politiky, uvede jednoduché příklady
Odhadne vlivy základních opatření vnitřní
měnové politiky a fiskální politiky na
ekonomiku
Aplikuje znalosti opatření sociální politiky
na konkrétní případy, uvede příklady
současné sociální politiky státu

Učivo







Ukazatele vývoje ekonomiky
Východiska hospodářské politiky státu
Hospodářské funkce státu ve smíšené
ekonomice
Selhání státu a trhu
Provádění hospodářské politiky
Sociální politika, expanzivní, restriktivní







Posoudí dopad základních opatření vnější
obchodní a měnové politiky na
ekonomiku
Vysvětlí úlohu státu při tvorbě a
dodržování práva (šedá a černá
ekonomika)
Vysvětlí úlohu státu pro zajištění
konkurenčního prostředí (regulace
monopolů, regulace externalit)

Klíčové kompetence
Kompetence k učení



mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět
efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný

Komunikativní kompetence


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

Účetnictví
Charakteristika předmětu
1. Charakteristika předmětu
Obecné cíle
Smyslem předmětu účetnictví je rozvíjet základní ekonomické myšlení žáků. Předmět účetnictví vede
žáky k samostatnému vyhledávání aktuálních ekonomických informací. Podstatnou 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 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. Učivo
je rozděleno do dvou okruhů.
První okruh (druhý ročník)
Učivo prvního okruhu se zabývá podstatou účetnictví. Směřuje k pochopení systému účetnictví a ke
zvládnutí základů účtování na syntetických účtech, a to celkově i v jednotlivých agendách.
Druhý okruh (třetí a čtvrtý ročník)

Učivo druhého okruhu prohlubuje a upevňuje zvládnutí systému účetnictví. Rozvíjí účtování v
jednotlivých agendách tentokrát ve větším rozsahu a míře podrobnosti. Přidává vazbu na předpisy a
zejména daňový aspekt účetnictví. Učivo vyúsťuje do problematiky účetní uzávěrky a účetní závěrky.
Učivo rovněž obsahuje základní seznámení s manažerským účetnictvím.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů hodnot a preferencí
Významným úkolem předmětu je naučit žáky efektivně ekonomicky myslet a chovat se racionálně v
profesním i osobním životě. Žáci mají pochopit důležitost kvalitně zpracovaných informací pro
ekonomickou praxi a nutnost dalšího vzdělávání a prohlubování svých znalostí studiem odborné
literatury.
Pojetí výuky
Základní metody výuky jsou vysvětlování a výklad, rozhovorem se žáky se odvozují postupy účtování
a následuje praktické procvičování. Studenti při práci ve druhém okruhu využívají účtový rozvrh,
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 účetnictvím na počítači a
ekonomickými cvičeními žáci tyto skutečnosti prakticky realizují a ověřují si tak kompetence získané v
předmětu účetnictví.
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. Hlavním kritériem pro hodnocení je míra zvládnutí základního systému účetnictví ve
vazbě na aktuální stav předpisů. Dále se posuzuje pří písemných zkouškách 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.
Průřezová témata pokrývaná předmětem
Člověk a svět práce





odpovědné a samostatné plnění úkolů
efektivní výkon práce
adaptace na měnící se pracovní podmínky
schopnost pracovat v týmu

Informační a komunikační technologie


práce s informacemi získanými pomocí informačních a komunikačních technologií




zpracování informací a dat pomocí informačních technologií
aplikace účetních programů

Občan v demokratické společnosti








odpovědnost, samostatnost, iniciativa v zájmu vlastním i v zájmu organizace
dodržování zákonů a pravidel
rozvoj kritického myšlení, schopnost vyvozovat závěry
posouzení věrohodnosti informací
odolnost vůči snahám o manipulaci
schopnost obhájit vlastní stanovisko
schopnost sestavit ucelené řešení příkladu na základě dílčích výsledků

Člověk a životní prostředí



dodržování zákonů a pravidel
pochopení významu životního prostředí v souvislostis fungováním firmy v duchu
udržitelného rozvoje

2. ročník

Ing. Jaroslav Fořt, 3 týdně, P
Úvod, podstata a význam účetnictví
Dotace učebního bloku: 4

Výsledky vzdělávání

Učivo


Žák:


Úvod

Chápe funkci zpracovávaných informací

Účetní doklady
Dotace učebního bloku: 6

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:



Chápe účetní doklad jako zdroj informací
Provede likvidaci účetních dokladů

Průřezová témata






Význam
Druhy
Náležitosti
Oběh a zpracování

Přesahy do
Ekonomická cvičení
4. ročník
Souvislý př. UCE – zahájení
evidence
Ekonomická cvičení
4. ročník

Přesahy z

Souvislý př. UCE – případy
běžného roku
Ekonomická cvičení
4. ročník
Souvislý př. UCE – uzávěrka a
závěrka
Ekonomická cvičení
4. ročník
Souvislý př. UCE – daň z příjmů
PO
Ekonomická cvičení
4. ročník
Souvislý př. DE – zahájení
evidence
Ekonomická cvičení
4. ročník
Souvislý př. DE – případy
běžného roku
Ekonomická cvičení
4. ročník
Souvislý př. DE – uzavření roku
Ekonomická cvičení
4. ročník
Souvislý př. DE – konec roku FO
Ekonomická cvičení
4. ročník
Souvislý příklad
Rozvaha
Dotace učebního bloku: 20

Výsledky vzdělávání
Žák:





Sestaví jednoduchou rozvahu
Chápe vztahy mezi A a P
Zachytí změny na účtech
Pochopí podstatu podvojného zápisu

Učivo





Aktiva a pasíva
Inventarizace
Funkce rozvahy, obsah, členění
Změny rozvahových stavů

Základy účetnictví
Dotace učebního bloku: 20

Výsledky vzdělávání
Žák:

Učivo


Účet, podstata, funkce, forma









Chápe podstatu účtu
Chápe systém zápisu na účty

Rozpis rozvahy do účtů
Základní změny na rozvahových účtech
Účty výsledkové
Obraty a zůstatky na účtech

Účtování běžných účetních případů na SÚ
Dotace učebního bloku: 40

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:


Účtuje základní případy dané agendy

Průřezová témata







Peněžní prostředky
Materiál
Dlouhodobý majetek
Mzdy
Náklady, výnosy a HV

Přesahy do

Přesahy z

Ekonomická cvičení
4. ročník
Souvislý př. UCE – zahájení
evidence
Ekonomická cvičení
4. ročník
Souvislý př. UCE – případy
běžného roku
Ekonomická cvičení
4. ročník
Souvislý př. UCE – uzávěrka a
závěrka
Ekonomická cvičení
4. ročník
Souvislý př. UCE – daň z příjmů
PO
Ekonomická cvičení
4. ročník
Souvislý příklad
Informační systém podniku
Dotace učebního bloku: 7

Výsledky vzdělávání
Žák:



Orientuje se v právních normách
Orientuje se v systému účetních zápisů

Učivo




Základní právní normy v účetnictví
Účetní zápisy, účetní knihy
Kontrola správnosti účetních zápisů



Provádí správně opravy účetních zápisů

Průřezová témata



Opravy účetních zápisů

Přesahy do

Přesahy z

ODS
Žák získává a upevňuje si
povědomí o tom, co je a není
legální a etické. Žák se orientuje
v oblasti profesních předpisů.
Žák si uvědomuje nezbytnost
neustálého sledování změn
předpisů
Účtový rozvrh
Dotace učebního bloku: 2

Výsledky vzdělávání


Žák:


Učivo
Účtový rozvrh

Pracuje s účtovým rozvrhem

Klíčové kompetence
Kompetence k učení


uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět
efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný

Komunikativní kompetence


zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na běžná
i odborná témata

Odborné kompetence
Provádět typické podnikové činnosi
3. ročník

Ing. Jaroslav Fořt, 4 týdně, P
Zásoby
Dotace učebního bloku: 27

Výsledky vzdělávání
Žák:





Účtuje případy agendy zásoby
Účtuje o DPH
Rozumí základní AE
Vyhotoví doklady, vede skladní karty

Učivo







Členění zásob
Oceňování zásob
Účtování materiálu ve způsobu A i B
Zásoby vlastní výroby
Zboží
AE



Účtuje případy agendy zásoby vl. výroby

Dlouhodobý majetek
Dotace učebního bloku: 27

Výsledky vzdělávání

Učivo






Žák:




Počítá odpisy DM
Vede inventární karty
Účtuje případy agendy DM

Průřezová témata

Pojem, vymezení, druhy
Oceňování
Pořízení, technické zhodnocení
Odpisy
Vyřazení

Přesahy do

Přesahy z
Ekonomika
2. ročník
Základy finančního hospodaření
Ekonomika
2. ročník
Dlouhodobý majetek
Ekonomika
1. ročník
Dlouhodobý majetek

Finanční účty
Dotace učebního bloku: 15

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:


Účtuje případy agendy finanční účty

Průřezová témata







Přesahy do

Pokladna
Valutová pokladna
Ceniny
Bankovní účty
Úvěry

Přesahy z
Ekonomika
2. ročník
Základy finančního hospodaření

Cenné papíry
Dotace učebního bloku: 10

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:


Dlouhodobý finanční majetek
Krátkodobý finanční majetek

Účtuje případy agendy CP

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z
Ekonomika
3. ročník
Finanční trh

Zúčtovací vztahy
Dotace učebního bloku: 25

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:







Provádí mzdové výpočty
Účtuje případy agendy nákup a prodej
Účtuje případy agendy zúčtovací vztahy
Vyhotoví doklady pro zaúčtování mezd
Účtuje případy agendy zaměstnanci
Účtuje případy agendy daně a dotace

Průřezová témata










Charakteristika účtů
Pohledávky a závazky z obchodního styku
Provozní zálohy
Kurzové rozdíly
Neuhrazené pohledávky
Zaměstnanci
Společníci
Daně a dotace

Přesahy do

Přesahy z
Ekonomika
2. ročník
Základy finančního hospodaření
Ekonomika
2. ročník
Lidské zdroje
Ekonomika
1. ročník
Lidské zdroje
Daně
2. a 3. ročník

Náklady a výnosy
Dotace učebního bloku: 20

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:




Účtuje případy agendy N a V
Účtuje případy agendy časové rozlišení
Účtuje případy agendy leasing

Průřezová témata






Přesahy do

Zásady účtování
Účtování druhů
Časové rozlišení
Leasing

Přesahy z

Ekonomika
2. ročník
Základy finančního hospodaření
Klíčové kompetence
Kompetence k učení


uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět
efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný

Komunikativní kompetence


zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na běžná
i odborná témata

4. ročník

Ing. Jaroslav Fořt, 4 týdně, P
Vlastní zdroje
Dotace učebního bloku: 20

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:


Účtuje případy agendy vlastní zdroje







Základní kapitál
Kapitálové fondy
Fondy ze zisku
Účet individuálního podnikatele
HV a jeho použití

Účetní uzávěrka
Dotace učebního bloku: 21

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:








Chápe podstatu inventarizace
Účtuje případy agendy inventarizační
rozdíly
Účtuje případy agendy uzávěrka
Vypočte HV
Účtuje případy agendy HV
Vypočte daň z příjmů
Účtuje případy agendy daň z příjmů

Průřezová témata
ODS
Žák získává a upevňuje si
povědomí o tom, co je a není










Přesahy do
Ekonomická cvičení
4. ročník

Postup při účetní uzávěrce
Inventarizace
Pohledávky (odpisy, opravné položky)
Kurzové rozdíly
Rezervy
Transformace HV na základ daně z příjmů
Účtování daňové povinnosti
Uzavírání účtů

Přesahy z

etické a legální Žák se orientuje
v oblasti profesních předpisů
Žák si uvědomuje nezbytnost
neustálého sledování změn
předpisů
ČSP
Žák si uvědomuje, že schopnost
kvalitně pracovat s informacemi
zvyšuje jeho uplatnění na trhu
práce Žák má představu o trhu
práce v dané oblasti, což zvyšuje
jeho motivaci při studiu

Souvislý př. UCE – uzávěrka a
závěrka
Ekonomická cvičení
4. ročník
Souvislý příklad

Účetní závěrka
Dotace učebního bloku: 22

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:



Rozumí podstatě zpracování informací v
účetnictví
Orientuje se v účetních výkazech a
příloze k nim

Průřezová témata








Pojem, právní vymezení, obsah
Rozvaha
Výkaz zisků a ztrát
Příloha
Souhrnný účetní příklad
Finanční analýza

Přesahy do

Přesahy z

Ekonomická cvičení
4. ročník
Souvislý př. UCE – uzávěrka a
závěrka
Ekonomická cvičení
4. ročník
Souvislý příklad
Zvláštnosti účtování v jednotlivých právních formách
Dotace učebního bloku: 16

Výsledky vzdělávání
Žák:


Účtuje případy dané agendy

Učivo






S. R. O.
A. S.
V. O. S.
K. S.
Individuální podnikatel

Principy účetnictví v EU
Dotace učebního bloku: 4

Výsledky vzdělávání


Žák:


Učivo
Účetnictví v EU

Orientuje se v základních principech
účetnictví EU

Vnitropodnikové účetnictví
Dotace učebního bloku: 8

Výsledky vzdělávání
Žák:



Účtuje N a V hospodářských středisek
Sestavuje kalkulace nákladů

Učivo






Podstata a funkce
Rozpočty
Kalkulace
Vazby na finanční účetnictví
Centralizovaná a decentralizovaná forma

Opakování k maturitě
Dotace učebního bloku: 25

Výsledky vzdělávání

Učivo


Žák:

Opakování – dle maturitních okruhů

Klíčové kompetence
Kompetence k učení


uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět
efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný

Komunikativní kompetence


zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na běžná
i odborná témata

Právo
Charakteristika předmětu
1. Obecný cíl vyučovacího předmětu
Předmět Právo patří do povinných vyučovacích předmětů z oblasti společenskovědního vzdělávání.
Jedná se o důležitý předmět, který rozvíjí a doplňuje znalosti získané v odborných ekonomických a
ostatních společenskovědních předmětech.
Předmět směřuje k tomu, aby absolventi:


chápali nutnost celoživotního vzdělávání pro svoji úspěšnou seberealizaci








dokázali využívat právních vědomostí a dovedností v praktickém životě: ve styku s jinými
lidmi a institucemi, při řešení praktických otázek ekonomického a právního rozhodování, při
řešení ekonomických a právních problémů
dokázali získávat, správně interpretovat a využívat ekonomické a právní informace z různých
zdrojů, zejména příslušnou právní úpravu podnikání
sledovali průběžně aktuální dění, především legislativní proces
uvědomovali si svá lidská práva a respektovali práva ostatních lidí
dodržovali právní normy demokratické společnosti, uplatňovali znalosti právní úpravy
podnikání a práv a povinností zaměstnance a zaměstnavatele při sjednávání, průběhu a
skončení pracovního poměru

2. Charakteristika učiva
Předmět poskytuje přehled o právním systému a právním řádu ČR, utváří právní vědomí na potřebné
úrovni a vede žáky k dodržování právních předpisů. Žáci se učí orientovat v základních pramenech
práva ústavního, občanského, obchodního, živnostenského, pracovního, trestního, rodinného,
správního.
Obsahem učiva jsou základy právních vědomostí potřebné pro orientaci v právních předpisech a
právním systému České republiky a pro jejich praktické využívání.
Předmět také přispívá k přípravě žáků na přijímací řízení a studium na vyšších odborných školách a na
vysokých školách.
Učivo je rozvrženo do jednotlivých tematických celků podle právních odvětví v dotaci jedné týdenní
vyučovací hodiny ve 2. ročníku a dvou týdenních vyučovacích hodin ve 3. ročníku.
3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů hodnot a preferencí,
Cílem předmětu je naučit žáky efektivně ekonomicky myslet a chovat se racionálně v profesním i
osobním životě. Žáci mají pochopit důležitost kvalitně zpracovaných informací pro ekonomickou praxi
a nutnost dalšího vzdělávání a prohlubování svých znalostí studiem odborné literatury
4. Pojetí výuky
Ve vyučovacích hodinách práva budou využívány následující vyučovací metody a formy práce:









základní metoda výkladu s využitím práce se zvolenými učebnicemi, učebními texty, platnými
právními normami
využívání metody vysvětlování k lepšímu pochopení učiva a vidění hlubších souvislostí
využívání výukového rozhovoru zaměřeného na aktivizaci žáků
dle možnosti využívání přednášky pozvaných odborníků z praxe jako výchovného nástroje
přípravy žáků pro další vzdělávání
ve vhodných tematických celcích zařazování konkrétních příkladů z oblasti práva z
hospodářské praxe
využívání jednoduché diskuse zejména v obdobích určitých politickohospodářských opatření
zavedených státem (např. nová právní úprava podnikání) nebo v návaznosti na přednášku
odborníka z praxe
využívání prostředků výpočetní techniky při vyhledávání informací prostřednictvím vhodného
softwaru nebo internetu – individuálně nebo ve skupinách. Jedná se o práci s textem
právních předpisů, vyhledávání konkrétních ustanovení, získávání informací o činnosti
státních orgánů, informace z obchodního a živnostenského rejstříku, obchodního věstníku aj.







práce s odborným a denním tiskem – žáci se učí vyhledávat k probírané látce z oblasti práva
vhodné materiály, fakta a informace. Výsledky své práce žáci prezentují formou referátů.
práce s autentickými formuláři týkajícími se založení a vzniku podnikatelského subjektu
vypracování písemností podaných individuálně zaměstnancem i zaměstnavatelem v oblasti
pracovního práva, z oblasti obchodních závazkových vztahů
uplatňování mezipředmětových vztahů (ekonomika, ekonomická cvičení, účetnictví, daně,
písemná a elektronická komunikace, informační technologie atd.)
motivaci a zájem žáků o předmět podporuje možnost zúčastnit se meziškolních soutěží

5. Hodnocení výsledků žáků
Základem klasifikace je průběžné ústní i písemné zkoušení ze znalostí jednotlivých právních odvětví.
Při ústním zkoušení je kladen důraz na samostatnost projevu, jeho souvislost, věcnou správnost a na
uplatňování praktických dovedností v oblasti práva včetně dovedností intelektových. Písemnou
zkouškou žáci prokazují schopnost samostatné práce, je kladen důraz na věcnou správnost, přesnost,
přehlednost a pečlivost vyhotovení.
Při klasifikaci je zohledněna individuální práce studentů, jeho práce při ve vyučovací hodině a jeho
zájem o danou problematiku.
Průřezová témata pokrývaná předmětem
Člověk a svět práce


ochrana zdraví a bezpečnost práce

Informační a komunikační technologie




vyhledávání informací
práce s komunikačními prostředky
právní software

Občan v demokratické společnosti





odpovědné občanské rozhodování a jednání
znalost a využití nezbytných právních znalostí a dovedností pro argumentaciv běžném
občanském životě
sebeodpovědnost, umění hledat kompromis
vztah k materiálním a duchovním hodnotám

Člověk a životní prostředí



ochrana zdraví a bezpečnost práce
zásady udržitelného vývoje

2. ročník

JUDr. Jiří Dušek, 1 týdně, P

Základy práva
Dotace učebního bloku: 11

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:











Vysvětlí základní pojmy
Uvede příklady právní ochrany
Vysvětlí uspořádání právního řádu, druhy
právních předpisů a vztahy mezi nimi
Vyjmenuje základní právní odvětví včetně
základních pramenů práva
Vysvětlí proces přijetí zákona
Na konkrétních příkladech rozliší platnost
a účinnost právních norem
Pracuje se sbírkou zákonůNový výsledek
vzdělávání
Uvede příklady právních vztahů a jejich
prvků
Vysvětlí rozdíl fyzické a právnické osoby
Vysvětlí, kdy je občan způsobilý k
právním úkonům a má trestní
odpovědnost

Průřezová témata












Přesahy do

stát a právo, spravedlnost, právní
vědomí
právní řád
systém práva, právo veřejné a
soukromé
právní normy, druhy, působnosti,
legislativní proces, sbírka zákonů,
novelizace a derogace
právní vztahy, právní skutečnosti,
právní úkony, prvky právního vztahu

Přesahy z

ODS
IKT
Ústavní právo
Dotace učebního bloku: 8

Výsledky vzdělávání
Žák:








Na konkréních příkladech doloží, co
vymezuje Ústava ČR a Listina základních
práv a svobod
Vyhledá v Ústavě ČR a Listině základních
práv a svobod příslušné ustanovení
Charakterizuje subjekty státní moci a
vysvětlí jejich funkci
Vyhledá na internetu informace o
Jednotlivých subjektech státní moci
Popíše soustavu soudů v ČR
Popíše činnost policie, soudů, advokacie
a notářství

Učivo





Ústava ČR
Listina základních práv a svobod
moc zákonodárná, výkonná a soudní
policie, advokacie, notářství

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

ODS
ČSP
Rodinné právo
Dotace učebního bloku: 7

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:




Vyhledá příslušná ustanovení v zákoně o
rodině
Vysvětlí práva a povinnosti mezi manželi
a mezi rodiči a dětmi
Uvede, kde nalézt informaci nebo pomoc
v problémech z rodinného práva

Průřezová témata






Přesahy do

pojem, prameny
manželství – vznik, vztahy mezi manželi,
zánik
vztahy mezi rodiči a dětmi, vyživovací
povinnost
náhradní rodinná výchova

Přesahy z

ODS
Správní právo
Dotace učebního bloku: 7

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:



Na konkrétním případu demonstruje
konkrétní správní vztah
Na příkladu ukáže postup při jednání se
státní správou a postup projednávání
přestupků

Průřezová témata




Přesahy do

pojem, prameny
správní řízení, řízení o přestupcích

Přesahy z

ODS
ČSP
IKT
Klíčové kompetence
Kompetence k učení





mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky
s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.),
pořizovat si poznámky
uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět
efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný

Odborné kompetence
Aplikovat poznatky z oblasti práva v podnikatelské činnosti


Nová konkrétní kompetence

Provádět typické podnikové činnosi


Nová konkrétní kompetence

3. ročník

JUDr. Jiří Dušek, 2 týdně, P
Obchodní právo
Dotace učebního bloku: 15

Výsledky vzdělávání

Učivo


Žák:

















Vyhledá příslušná ustanovení v
obchodním zákoníku
Vysvětlí základní pojmy práva a dovede je
správně používat
Orientuje se ve výpisu z obchodního
rejstříku
Posoudí typové případy nekalé soutěže
Popíše a odliší založení a vznik, zrušení a
zánik obchodní společnosti
Popíše obsah společenské smlouvy
Charakterizuje jednotlivé druhy
obchodních společností a družstvo
Vysvětlí práva a povinnosti smluvních
stran u konkrétní smlouvy
Rozliší podstatné a nepodstatné
náležitosti vybraných smluv
Vysvětlí a porovná nejběžnější dodací a
platební podmínky
Srovná jednotlivé prostředky právního
zajištění závazků
Posoudí důsledky změn závazků
Na konkrétním případu ukáže, jak lze
řešit odpovědnost za vady, škodu a
prodlení
Vyhotoví kupní smlouvu
Popíše obsah smlouvy o dílo

Průřezová témata
ODS
ČSP















Přesahy do

pojem a prameny obchodního práva,
vztah občanského a obchodního práva
základní pojmy (podnikání, podnikatel,
podnik, obchodní majetek, obchodní
firma, jednání podnikatele, prokura,
obchodní rejstřík, obchodní listiny,
hospodářská soutěž, nekalá soutěž,
nedovolené omezování)
obchodní společnosti – založení, vznik,
majetkové poměry, zrušení, zánik
veřejná obchodní společnost
komanditní společnost
společnost s ručením omezeným
akciová společnost
družstvo
obchodní závazkové vztahy –
charakteristika, vznik, zajištění závazku,
zánik závazku, odpovědnost za splnění
smlouvy
kupní smlouva – podstatné a
nepodstatné části, povinnosti kupujícího
a prodávajícího,
smlouva o dílo – části smlouvy, předmět
díla, povinnosti zhotovitele a objednatele

Přesahy z

IKT
Občanské právo
Dotace učebního bloku: 19

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:










Vyhledá v občanském zákoníku
příslušnou právní úpravu
Vysvětlí jednotlivé druhy vlastnictví a
spoluvlastnictví
Uvede předpoklady dědictví a druhy
dědění a vyhledá v občanském zákoníku
právní úpravu dědění
Popíše, jaké závazky vyplývají z běžných
smluv
Na příkladech rozliší podstatné a
nepodstatné části smluv
Posoudí, kdy je možno odstoupit od
smlouvy
Vysvětlí, jak správně postupovat při
reklamaci
Popíše průběh občanského soudního
řízení

Průřezová témata









Přesahy do

pojem a prameny občanského práva
práva věcná – vlastnictví, spoluvlastnictví
právo duševního vlastnictví
dědické právo
odpovědnost za škodu
druhy smluv – kupní, o dílo, nájemní
občanské soudní řízení (pojem a
prameny, účastníci, průběh, rozhodnutí,
opravné prostředky)

Přesahy z

ODS
ČSP
Živnostenské právo
Dotace učebního bloku: 5

Výsledky vzdělávání


Žák:









Učivo

vyhledá příslušná ustanovení v
živnostenském zákoně
vysvětlí co je a co není živnost
uvede podmínky provozování živnosti
vymezí překážky provozu živnosti
zná označení provozovny
charakterizuje jednotlivé druhy živností
rozliší ohlašovací a koncesovanou živnost
na příkladu ukáže postup získání
živnostenského oprávnění

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

ODS
ČŽP
ČSP
IKT
Pracovní právo
Dotace učebního bloku: 10

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
















na konkrétním příkladu posoudí
přípustnost sjednání dohody o provedení
práce a dohody o pracovní činnosti
Vyhledá příslušnou právní úpravu v
zákoníku práce
Vysvětlí práva a povinnosti zaměstnance
a zaměstnavatele a uvede, jak se bránit
proti tomu, co je v rozporu s právní
úpravou
Popíše povinné i další náležitosti pracovní
smlouvy
Vyhotoví žádost o uzavření pracovního
poměru, životopis
Vyhotoví pracovní smlouvu
Uvede způsoby skončení
pracovněprávního vztahu
Na příkladech posoudí oprávněnost
důvodů výpovědi a okamžitého zrušení
pracovního poměru ze strany
zaměstnavatele i zaměstnance
Vyhotoví písemnosti při ukončení
pracovního poměru
Posoudí možnosti rozvržení pracovní
doby a přestávek v práci
Na konkrétním příkladu posoudí nárok
zaměstnance na dovolenou
Posoudí odlišnost pracovních podmínek
pro ženy a mladistvé

Průřezová témata
ODS
ČSP
IKT
















Přesahy do

pojem a prameny pracovního práva
účastníci pracovněprávního vztahu a
jejich práva – zaměstnanec,
zaměstnavatel, kolektivní vyjednávání
vznik pracovního poměru – pracovní
smlouva, volba a jmenování, hlavní a
vedlejší
změna pracovněprávního vztahu
skončení pracovněprávního vztahu –
způsoby
pracovní doba a doba odpočinku –
přestávky v práci
dovolená na zotavenou
pracovní podmínky žen a mladistvých,
mateřská a rodičovská dovolená
překážky v práci
pracovní řád, pracovní kázeň, BOZP
odpovědnost zaměstnance a
zaměstnavatele za škodu
práce konané mimo pracovní poměr

Přesahy z

Trestní právo
Dotace učebního bloku: 15

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:





Vyhledá příslušnou úpravu v trestním
zákoně
Odliší trestný čin od přestupku
Vysvětlí protiprávní jednání a právní
následky trestní odpovědnosti
Diskutuje o alternativních trestech, o
problémech kriminality a vězeňství

Průřezová témata







Přesahy do

pojem, členění, prameny
trestní odpovědnost (trestné činy,
přestupky)
tresty a ochranná opatření
trestní řízení, orgány činné v trestním
řízení
specifika trestné činnosti mladistvých
Přesahy z

ODS
IKT
Účetnictví na počítači
Průřezová témata pokrývaná předmětem
Člověk a svět práce





odpovědné a samostatné plnění úkolů
efektivní výkon práce
adaptace na měnící se pracovní podmínky
schopnost pracovat v týmu

Informační a komunikační technologie




práce s informacemi získanými pomocí informačních a komunikačních technologií
zpracování informací a dat pomocí informačních technologií
aplikace účetních programů

Občan v demokratické společnosti








odpovědnost, samostatnost, iniciativa v zájmu vlastním i v zájmu organizace
dodržování zákonů a pravidel
rozvoj kritického myšlení, schopnost vyvozovat závěry
posouzení věrohodnosti informací
odolnost vůči snahám o manipulaci
schopnost obhájit vlastní stanovisko
schopnost sestavit ucelené řešení příkladu na základě dílčích výsledků

Člověk a životní prostředí



dodržování zákonů a pravidel
pochopení významu životního prostředí v souvislostis fungováním firmy v duchu
udržitelného rozvoje

3. ročník

Ing. Jaroslav Fořt, 2 týdně, P
Úvod

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
Statistika
Charakteristika předmětu
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecné cíle
Cílem je seznámit žáky s podstatou vybraných metod a ukazatelů, které lze využít k provádění
statistických prací v oblasti ekonomiky. Žáci jsou vedeni k tomu, aby na základě získaných vědomostí
a dovedností pochopili souvislosti ekonomických jevů.
Charakteristika učiva
Struktura učiva:
1. Úvod do statistiky a vybrané základní statistické pojmy
2. Statistické výpočty
 charakteristiky úrovně
 ukazatele variability
 poměrní ukazatele
 indexní analýza
 časové řady
3. Základní statistické pojmy – formy prezentace statistických dat
4. Etapy statistických prací
Pojetí výuky
Používá se výkladové metody bohatě doplněné o využití výpočetní techniky (kalkulačky a PC). Je
vhodné střídat a kombinovat vyučovací metody:
 výklad,
 tvorba projektů (např. statistický průzkum pomocí dotazníku, jeho vyhodnocení a zpracování),
 shrnutí a opakování učiva po každém tématickém celku,
 práce s PC (funkce, databáze, filtry, grafy…).
Hodnocení výsledků žáků
K hodnocení žáků se používá zejména písemné zkoušení doplněné v teoretických částech o ústní
zkoušení. Základem pro hodnocení je průběžná klasifikace. Důraz je kladen především na praktické
dovednosti. Každý tématický celek je zakončen prověřovací prací.
Hodnotí se:
 správnost, přesnost, pečlivost při výpočtech,
 správná interpretace odpovědí,
 vyvození patřičných závěrů.
Přínos k rozvoji klíčových kompetencí
V hodinách statistiky budou učitelé u žáků dbát na:
 rozvíjení vhodné míry sebevědomí a sebeodpovědnosti,
 schopnost vlastního úsudku,
 rozvíjení vyjadřovacích schopností,
 rozvíjení schopnosti efektivně se učit a pracovat, soustavně se vzdělávat,
 vytvoření dovednosti vystihnout jádro problému,



rozvíjení dovednosti aplikovat získané poznatky, přijímat odpovědnost za vlastní rozhodování
a jednání (v pracovní činnosti i v osobním životě),
 práci s informacemi a jejich kritické vyhodnocování,
 uplatňování různých metod myšlení při řešení běžných pracovních úkolů a vhodnou volbu
prostředků k jejich splnění,
 provádění reálného odhadu při řešení praktického problému,
 rozvíjení logického myšlení, schopnost analýzy a syntézy, dedukce, abstrakce.
Průřezová témata
Občan v demokratické společnosti
 schopnost odolávat myšlenkové manipulaci
 orientace v masových mediích, jejich využití a kritické hodnocení
Informační a komunikační technologie
 práce s informacemi a komunikačními prostředky
 využití aplikačního programového vybavení počítače
Mezipředmětové vztahy
 matematika
 informační technologie
 ekonomika
 účetnictví
 písemná a elektronická komunikace
Průřezová témata pokrývaná předmětem
Člověk a svět práce




práce s informacemi o profesních záležitostech
zpracování přehledů o stavu ekonomiky podniku
posouzení situace ekonomiky státu v hlavních ukazatelích

Informační a komunikační technologie



práce s informacemi a komunikačními prostředky
využití aplikačního programového vybavení

Občan v demokratické společnosti



orientace v masových mediích, jejich kritické hodnocení a využití
schopnost odolávat myšlenkové manipulaci

2. ročník

Ing. Zuzana Grögerová, 2 týdně, P
Úvod do statistiky a vybrané základní statistické pojmy
Dotace učebního bloku: 4

Výsledky vzdělávání
Žák:


uvědomí si důležitost informací pro
rozhodování

Učivo





postavení a úkoly statistiky
organizace statistické služby
statistická data, zdroje dat
statistický soubor a jeho charakteristika
(statistický soubor, rozsah souboru,






má povědomí o činnosti státní statistické
služby
rozliší základní zdroje statistických dat a
rozhodne se pro optimální zdroj dat
užívá a vysvětlí vybrané základní
statistické pojmy
při řešení úloh účelně využívá digitální
technologie a zdroje informací

Průřezová témata



statistická jednotka, statistický znak
kvalitativní a kvantitativní, hodnota
znaku)
aplikační úlohy

Přesahy do

Přesahy z

ODS
IKT
Etapy statistických prací
Dotace učebního bloku: 10

Výsledky vzdělávání
Žák:








vyhledá statistická data ve vhodném
zdroji
chronologicky řadí činnosti statistických
prací
shromáždí a třídí údaje
určí vhodné ukazatele a provede jejich
výpočet
výsledky publikuje pomocí tabulek a
grafů
provede statistický rozbor
pracuje s prostředky ICT při statistickém
zpracování informací, při řešení úloh
účelně využívá digitální technologie a
zdroje informací

Učivo





statistické zjišťování
statistické zpracování
statistický rozbor
aplikační úlohy

Základní statistické pojmy – formy prezentace statistických dat
Dotace učebního bloku: 10

Výsledky vzdělávání
Žák:





pracuje se základními statistickými pojmy
užívá a vysvětlí pojmy četnost, relativní
četnost
určí četnost a relativní četnost hodnoty
znaku
sestaví tabulku četností

Učivo





tabulky, grafy, výkazy, slovní popis
statistická data v grafech a tabulkách
četnost a relativní četnost znaku
aplikační úlohy





graficky znázorní rozdělení četností
čte a vyhodnotí statistické údaje
v tabulkách, diagramech a grafech
pracuje s prostředky ICT při statistickém
zpracování informací, při řešení úloh
účelně využívá digitální technologie a
zdroje informací

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

ODS
- schopnost odolávat
myšlenkové manipulaci –
orientace v masových mediích,
jejich využití a kritické
hodnocení
IKT
- práce s informacemi a
komunikačními prostředky –
využití aplikačního
programového vybavení
počítače
Statistické výpočty
Dotace učebního bloku: 42

Výsledky vzdělávání


Žák:








Učivo

vyhledá statistická data ve vhodném
zdroji
provádí výpočty statistických ukazatelů a
vyhodnotí jejich výsledky
pracuje se základními statistickými
pojmy, užívá a vysvětlí základní
statistické pojmy
shromáždí a třídí údaje
určí vhodné ukazatele a provede jejich
výpočet
pracuje s prostředky ICT při statistickém
zpracování informací, při řešení úloh
účelně využívá digitální technologie a
zdroje informací










charakteristiky polohy, střední hodnoty –
aritmetický průměr, modus, medián,
percentil
charakteristiky variability (rozptyl,
směrodatná odchylka)
poměrní ukazatelé – plnění plánu,
struktury a vývoje
indexní analýza – individuální a souhrnné
indexy
časové řady – význam a druhy,
vyhodnocení
průměrování údajů
vyrovnání časových řad
sezonnost
aplikační úlohy

Daně
Charakteristika předmětu
Obecný cíl vyučovacího předmětu
Předmět Daně vede k rozvíjení schopnosti ekonomicky myslet. S ostatními ekonomickými předměty
(ekonomika, účetnictví, právo) je základem odborného vzdělání.
Učí žáky orientovat se v právních normách týkajících se daní a uvědomovat si následky jejich
nedodržování. Učí žáky využívat různé zdroje informací k doplnění svých znalostí.
Charakteristika učiva
Učivo je rozděleno do 2 ročníků (2. a 3. ročník).
Ve 2. ročníku se objasňují základní daňové pojmy, problematika zdravotního pojištění a sociálního
zabezpečení, zdaňování příjmů fyzických osob.
Ve 3. ročníku se učivo zaměřuje na problematiku daňové soustavy ČR
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Učivem mají žáci získat vědomosti adovednosti dlouhodobější povahy, aby z nich mohli vycházet v
měnících se podmínkách ekonomické praxe.
Žáci mají pochopit nutnost dalšího vzdělávání a prohlubování svých znalostí studiem odborné
literatury.
Pojetí výuky
V hodinách budou využívány tyto metody a formy práce:






výklad navazující na platné právní normy,
práce s aktuálními formuláři (studenti je získávají na příslušných institucích nebo
prostřednictvím internetu),
diskuse k jednotlivým tématům s využitím znalostí studentů z běžného života,
podle možností přednášky odborníků z praxe (daňoví poradci),
využívání mezipředmětových vztahů (ekonomika, účetnictví, právo atd.).

Hodnocení výsledků žáků
Výsledky vzdělávání budou hodnoceny pozorováním práce studentů a jejich chování ve vyučování.
Zvládnutí učiva bude kontrolováno zkoušením.
Při písemném zkoušení se posuzuje správnost, přesnost a pečlivost při plnění zadaných úkolů.
Při ústním zkoušení se hodnotí přesná formulace z hlediska odborné i jazykové správnosti.
Mezipředmětové vztahy




ekonomika
účetnictví
právo



informační technologie

Průřezová témata pokrývaná předmětem
Člověk a svět práce






uvědomění si významu vzdělání pro další život
motivace k aktivnímu pracovnímu životu a úspěšné kariéře
vyhledávání a posuzování informací o profesních příležitostech
orientace v předpisech a schopnost aplikace poznatků v běžném životě
základní aspekty soukromého podnikání s ohledem na daňovou problematiku

Informační a komunikační technologie




práce s informačními a komunikačními technologiemi
vyhledání potřebných informací, aktualizace předpisů
využití internetu v práci se sbírkou zákonů

Občan v demokratické společnosti




orientace v masových médiích, jejich využití a kritické hodnocení
schopnost jednání s lidmi, diskuze a hledání kompromisních řešení
aplikace získaných poznatků, odpovědnost za vlastní rozhodování

Člověk a životní prostředí




váží si životního prostředí a snaží se je zachovat pro budoucí generace
jedná hospodárně, uplatňuje nejen ekonomická kriteria, ale i hledisko ekologické
aplikuje poznatky z oblasti daňové problematiky i ve vztahu k udržitelnému rozvoji

2. ročník

Ing. Hana Karolyiová, 1 týdně, P
Základní daňové pojmy
Dotace učebního bloku: 6

Výsledky vzdělávání


Žák:




Učivo

používá základní daňové pojmy
odliší princip přímých a nepřímých daní
orientuje se v daňové soustavě ČR




daň, daňový subjekt
předmět daně, základ daně, zdaňovací
období, sazba daně
výběr daně

Zdravotní pojištění
Dotace učebního bloku: 10

Výsledky vzdělávání
Žák:


vysvětlí účel zdravotního pojištění

Učivo



plátci pojistného
vyměřovací základ – výpočet





charakterizuje plátce pojistného,
vyměřovací základy, platbu pojistného
vypočítá pojistné na konkrétních
příkladech
vyplňuje příslušné formuláře

Sociální zabezpečení
Dotace učebního bloku: 7

Výsledky vzdělávání
Žák:





vysvětlí účel sociálního zabezpečení
charakterizuje plátce pojistného,
vyměřovací základy, platbu pojistného
vypočítá pojistné na konkrétních
příkladech
vyplňuje příslušné formuláře

Učivo



plátci pojistného
vyměřovací základ – výpočet

Správa daní
Dotace učebního bloku: 10

Výsledky vzdělávání
Žák:



orientuje se v daňovém řádu
orientuje se v jednotlivých fázích správy
daní

Učivo



účastníci daňového řízení
daňové řízení - fáze

Klíčové kompetence
Kompetence k učení


mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání

Personální a sociální kompetence


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

Odborné kompetence
Aplikovat poznatky z oblasti daní v podnikatelské činnosti
3. ročník

Ing. Hana Karolyiová, 2 týdně, P
Daň z příjmů fyzických osob
Dotace učebního bloku: 24

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:





používá základní daňové pojmy
orientuje se v zákoně o dani z příjmů
fyzických osob
vypočítá daňový základ a daňovou
povinnost
sestaví jednoduché daňové přiznání









poplatníci daně
předmět daně
osvobození od daně
základ daně a výpočet daňové povinnosti
zdaňování příjmů ze závislé činnosti a
funkčních požitků
zdaňování příjmů z podnikání a jiné
samostatné výdělečné činnosti
zdaňování příjmů z majetku a ostatních
příjmů

Daň z příjmů právnických osob
Dotace učebního bloku: 10

Výsledky vzdělávání
Žák:





pracuje se základními daňovými pojmy
orientuje se v zákoně o dani z příjmů
právnických osob
vypočítá daňový základ a daňovou
povinnost
sestaví jednoduché daňové přiznání

Učivo







poplatníci daně
předmět daně
osvobození od daně
základ daně
úprava základu daně a stanovení daně
zdaňovací období

Daň z přidané hodnoty
Dotace učebního bloku: 15

Výsledky vzdělávání
Žák:





pracuje se základními daňovými pojmy
orientuje se v zákoně o DPH
vypočítá DPH
sestaví jednoduché daňové přiznání

Učivo












předmět daně
osoby povinné k dani
plátci daně
zdanitelné plnění
základ daně
sazby daně
výpočet daně
daňové doklady
odpočet daně
daňová povinnost
zdaňovací období

Ostatní daně
Dotace učebního bloku: 15

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:




pracuje se základními daňovými pojmy
charakterizuje jednotlivé typy daní
orientuje se v jednotlivých daňových
zákonech





spotřební daně a ekologické daně
silniční daň
daň z věcí nemovitých

Ekonomická cvičení
Charakteristika předmětu
1. Charakteristika předmětu
Obecné cíle
Ekonomická cvičení představují systém vzájemně propojených poznatků z odborných i všeobecných
předmětů všech ročníků. Smyslem předmětu je navázat na teoretické předměty a rozvíjet zejména
odborné kompetence, komplexně a na konkrétních a praktických příkladech.
Charakteristika učiva
Předmět je zařazen do 4. ročníku v týdenní hodinové dotaci 3 vyučovací hodiny. Učivo je zaměřeno
především na činnosti ekonomického charakteru co nejvíce odpovídající praxi.
Pojetí výuky
V ekonomických cvičeních je klíčovou metodou využití teoretického základu všech ekonomických
předmětů při zpracovávání konkrétních praktických a souvislých příkladů. Všechny účetní zápisy jsou
prováděny pomocí účetního software, související písemnosti žáci zpracovávají pomocí výpočetní
techniky, ve vybraných případech s využitím internetu. Žáci hledají aktuální předpisy, využívají
internet.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů hodnot a preferencí
Významným úkolem předmětu je naučit žáky efektivně ekonomicky myslet a chovat se racionálně v
profesním i osobním životě. Žáci mají pochopit důležitost kvalitně zpracovaných informací pro
ekonomickou praxi a nutnost dalšího vzdělávání a prohlubování svých znalostí studiem odborné
literatury.
Hodnocení výsledků žáků
Výsledky vzdělávání můžeme diagnostikovat pozorováním práce a chování žáků ve vyučování a
zvládnutí obsahu vzdělávání kontrolovat zkoušením. Metodou kontroly jsou zkoušky písemné a
praktické. 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, které jsou řešeny též v běžné praxi.
Průřezová témata pokrývaná předmětem
Člověk a svět práce


uvědomění si významu vzdělání pro život







motivace k aktivnímu pracovnímu životu a úspěšné kariéře
orientace v profesních příležitostech
písemné i verbální jednání s potenciálními zaměstnavateli
základní aspekty pracovního poměru
práva a povinnosti obou zaměstnavatele a zaměstnance

Informační a komunikační technologie



schopnost vyhledávat informace a pracovat s nimi
prezentace

Občan v demokratické společnosti






orientace v masových médiích, jejich využití a kritické hodnocení
jednání s ostatními lidmi, diskuze, hledání kompromisu
dovednost aplikovat získané poznatky
přijímat odpovědnost za vlastní rozhodnutí
jednat hospodárně a efektivně

4. ročník

Ing. Jaroslav Fořt, 3 týdně, P
Souvislý př. UCE – zahájení evidence
Dotace učebního bloku: 3

Výsledky vzdělávání

Učivo


Žák:



Zahájení evidence – souvislý příklad

Používá vhodný SW
Orientuje se v jednotlivých účetních
agendách a účetních knihách

Průřezová témata
ODS
Žák si uvědomuje nezbytnost
neustálého sledování změn
předpisů. Žák je schopen
reagovat na změnu hardware i
software a tím zvyšovat svou
funkční gramotnost.
ČŽP
Žák dbá na ochranu svého
zdraví při práci s hardware.
ČSP
Žák si uvědomuje, že schopnost
kvalitně pracovat s informacemi
zvyšuje jeho uplatnění na trhu
práce.

Přesahy do

Přesahy z
Účetnictví
2. ročník
Účetní doklady
Účetnictví
2. ročník
Účtování běžných účetních
případů na SÚ

Souvislý př. UCE – případy běžného roku
Dotace učebního bloku: 29

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:

















Používá vhodný SW
Kontroluje správnost účetních dokladů
Zadá data pro zpracování pokladních
dokladů a výpisů z BU
Zpracuje faktury
Účtuje úhrady faktur
Zadá data pro zpracování evidence
skladu zásob
Vyplní inventární kartu
Počítá odpisy
Zadá údaje pro výpočty měsíčních mezd
Použije SW pro účtování a tisky
Vypočte daňovou povinnost k DPH
Použije SW pro vyhotovení podkladů a
daňového přiznání
Zpracovává účetní doklady při běžném
účtování
Provádí opravy účetních zápisů při
běžném účtování v souladu se zákonem o
účetnictví
Pracuje s účtovým rozvrhem

Průřezová témata








Přesahy do

Peníze (pokladna, BÚ)
Faktury
Sklady
DM
Mzdy
DPH

Přesahy z
Účetnictví
2. ročník
Účetní doklady
Účetnictví
2. ročník
Účtování běžných účetních
případů na SÚ

Souvislý př. UCE – uzávěrka a závěrka
Dotace učebního bloku: 9

Výsledky vzdělávání


Žák:




Učivo

Orientuje se v sestavách
Zpracuje uzávěrkové operace
Použije SW pro vyhotovení výkazů

Účetní uzávěrka a závěrka



Orientuje se ve výkazech

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z
Účetnictví
2. ročník
Účetní doklady
Účetnictví
2. ročník
Účtování běžných účetních
případů na SÚ
Účetnictví
4. ročník
Účetní uzávěrka
Účetnictví
4. ročník
Účetní závěrka

Souvislý př. UCE – daň z příjmů PO
Dotace učebního bloku: 6

Výsledky vzdělávání

Učivo


Žák:


Daň z příjmů právnické osoby

Vypočte daň z příjmů a vyhotoví daňové
přiznání

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z
Účetnictví
2. ročník
Účetní doklady
Účetnictví
2. ročník
Účtování běžných účetních
případů na SÚ

Souvislý př. DE – zahájení evidence
Dotace učebního bloku: 2

Výsledky vzdělávání


Žák:


Učivo

Používá SW – vede DE

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z
Účetnictví
2. ročník
Účetní doklady

Souvislý př. DE – případy běžného roku
Dotace učebního bloku: 11

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:








Zpracuje faktury
Účtuje úhrady faktur
Zadá data pro zpracování evidence
skladu zásob
Vyplní inventární kartu
Počítá odpisy
Vypočte daňovou povinnost k DPH
Použije SW pro vyhotovení podkladů a
daňového přiznání

Průřezová témata







Faktury
Sklady
DM
Peněžní deník
DPH

Přesahy do

Přesahy z
Účetnictví
2. ročník
Účetní doklady

Souvislý př. DE – uzavření roku
Dotace učebního bloku: 5

Výsledky vzdělávání

Učivo



Žák:



Zpracuje uzávěrkové operace
Použije SW pro vyhotovení výkazů

Průřezová témata

Přesahy do

Nepeněžní operace
Výkazy

Přesahy z
Účetnictví
2. ročník
Účetní doklady

Souvislý př. DE – konec roku FO
Dotace učebního bloku: 7

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:



Vypočte daň z příjmů a vyhotoví daňové
přiznání
Propočítá SP a ZP a vyhotoví potřebné
písemnosti

Průřezová témata




Přesahy do

Daň z příjmů fyzické osoby
Zdravotní a sociální pojištění

Přesahy z

Účetnictví
2. ročník
Účetní doklady
Souvislý příklad
Dotace učebního bloku: 15

Výsledky vzdělávání

Učivo


Žák:


Opakovací souvislý příklad (účetnictví)

Všechny výsledky vzdělávání – viz výše
uvedené souvislé příklady

Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z
Účetnictví
2. ročník
Účetní doklady
Účetnictví
2. ročník
Účtování běžných účetních
případů na SÚ
Účetnictví
4. ročník
Účetní uzávěrka
Účetnictví
4. ročník
Účetní závěrka

Klíčové kompetence
Kompetence k učení


uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět
efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný

Fiktivní firmy
Charakteristika předmětu

Obecné cíle
Fiktivní firma si klade za cíl doplnit teoretickou výuku většiny předmětů nácvikem
praktických činností s výrazným propojením na reálné prostředí. Rozvíjet základní
kompetence komunikativní, personální a odborné, propojit dovednosti žáků z různých
vyučovacích předmětů. Posílit organizační schopnosti žáků, jejich samostatnost, odpovědnost
i schopnost pracovat v týmu.

Charakteristika učiva
Předmět je jako nepovinný zařazen do druhého ročníku v týdenní hodinové dotaci 2
vyučovací hodiny. Učivo je zaměřeno na činnosti ekonomického charakteru co nejvíce
odpovídající praxi.
Pojetí výuky
Ve fiktivní firmě je základní metodou praktické provozování fiktivní firmy s maximálním
přiblížením reálné praxi. Firma je součástí systému fiktivních firem v ČR i ve světě.
Fiktivní firma navazuje na všechny zejména odborné předměty a rozvíjí všechny základní
klíčové i odborné kompetence.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů hodnot a preferencí
Významným úkolem předmětu je naučit žáky efektivně ekonomicky myslet a chovat se
racionálně v profesním i osobním životě. Žáci mají pochopit důležitost kvalitně zpracovaných
informací pro ekonomickou praxi a nutnost dalšího vzdělávání a prohlubování svých znalostí
studiem odborné literatury.
Průřezová témata pokrývaná předmětem
Člověk a svět práce





získání kompetencí k optimálnímu využití osobnostních a odborných předpokladů pro
úspěšné uplatnění na trhu práce
motivace pro další budování úspěšné kariéry
uvědomění si významu vzdělání pro další život
usnadnění vstupu do reálného pracovního prostředí

Informační a komunikační technologie




schopnost využití informačních a komunikačních technologií v běžné praxi
využití konkrétních programů pro činnost firmy
vyhledávání informací, práce s nimi, jejich kritické hodnocení

Občan v demokratické společnosti






získání vhodné míry sebevědomí
schopnost převzít odpovědnost
jednání s lidmi a řešení konfliktů
schopnost nalézat kompromisní řešení
aplikace poznatků získaných ve všeobecně vzdělávacích i v odborných předmětech

Člověk a životní prostředí



vztah k životnímu prostředí a udržitelnému vývoji
schopnost rozhodování i s ohledem na ekologická hlediska

2. ročník

Ing. Jaroslav Fořt, 2 týdně, N

Činnost fiktivní firmy
Dotace učebního bloku: 66

Výsledky vzdělávání

Učivo
Činnost fiktivní firmy

Žák:

Cílem předmětu je vybavit žáka
kompetencemi, které mu pomohou optimálně
využít osobnostních a odborných
předpokladů pro úspěšné uplatnění na trhu
práce a pro budování profesní kariéry. Žáci
využívají v práci fiktivní firmy poznatky
získané v ostatních předmětech a aplikují je
při zpracování běžné agendy firmy počínaje
jejím založením. Spolupracují s jinými
firmami, účastní se veletrhů a veletrh jednou
ročně sami ve své škole pořádají.
Průřezová témata

Přesahy do

Přesahy z

ODS
ČŽP
ČSP
IKT

Reálná firma (JA Studentská Firma)
Charakteristika předmětu
Obecné cíle
Reálná firma umožňuje žákům i pedagogům dynamickým a netradičním způsobem se
seznámit s finančním a ekonomickým řízením firmy. Dále si osobně vyzkoušet v průběhu
jednoho školního roku start v podnikání od vlastního založení JA Studentské Firmy, přes její
rozjezd, překonání počátečních obtížích v zahájení podnikání, dosažení rozvoje firmy a
aktivity spojené s udržením firmy ve formě inovací až po její likvidaci (ukončení činnosti a
sestavení výroční zprávy). Žáci zakládají reálnou společnost a prožijí s ní celý její životní
cyklus, seznámí se s jejím chodem v různých fázích životního cyklu, s organizací a pravidly
řízení.
Dává žákům jedinečnou možnost pochopit principy podnikání a dopady různé úrovně
finančního řízení do existence, rozvoje JA Studentské Firmy případně do jejího zániku.
Žáci mají příležitost prakticky si vyzkoušet různé firemní pozice, naučit se řídit porady,
komunikovat na úrovni managementu firmy, ověřit si úskalí v interní komunikaci JA
Studentské Firmy, seznámit se se zodpovědností pracovníků v rámci organizační struktury

firmy, seznámit se s denním fungováním firmy, důležitostí vývoje nových produktů a služeb,
orientace na klienty, řízení marketingové strategie.
Stěžejním cílem je pochopit fungování firmy, naučit se prakticky řešit firemní situace a využít
těchto poznatků pro svou budoucí kariéru.
Charakteristika učiva
Předmět je jako nepovinný zařazen do třetího ročníku v týdenní hodinové dotaci 2 vyučovací
hodiny. Učivo je zaměřeno na činnosti ekonomického charakteru odpovídající praxi.
Pojetí výuky
Konstrukce předmětu vychází z fungování žáky založené JA Studentské Firmy.
Žáci zakládají a řídí firmu sami, jako poradce jim slouží pedagog a k dispozici je i konzultant
z praxe. I zde je docíleno simulace z praktického života, kdy se žáci učí konzultovat svoje
kroky s externími poradci.
Management JA Studentské Firmy musí zajistit úspěšnost a finanční stabilitu. Žáci jsou
odpovědní za svá rozhodnutí. Svoji úspěšnost si ověřují tím, zda dosáhli finanční výkonnosti
a jejich podnikání prosperuje. Žáci rozhodují o zaměření programu své firmy, zda bude
výrobní nebo bude poskytovat služby, o zákaznické orientaci, o interním procesním řízení, a
to vše propojují na základě kvalitního řízení. Učí se, že bez manažerského řízení, týmové
spolupráce a interní komunikace ve firmě úspěchu nedosáhnou.
Tyto svoje zkušenosti mají možnost konzultovat v průběhu studia na workshopech
organizovaných JA Czech, kde se setkávají s pracovníky konkrétních firem. Jde o interaktivní
setkání, při kterých jsou zapojovaní manažery do situací ze života reálné firmy a zkouší i
doporučovat svůj pohled na řešení na základě dříve získaných zkušeností. Otevírají si zde i
kontakty pro svůj další profesní rozvoj.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů hodnot a preferencí
Významným úkolem předmětu je naučit žáky efektivně ekonomicky myslet a chovat se
racionálně v profesním i osobním životě. Žáci mají pochopit důležitost kvalitně zpracovaných
informací pro ekonomickou praxi a nutnost dalšího vzdělávání a prohlubování svých znalostí
studiem odborné literatury.
Průřezová témata pokrývaná předmětem
Hlavním cílem je předat informaci, že svět podnikání a financí má svá pravidla, zákonitosti,
které je třeba dodržovat. Tento modul poskytuje nadstandardní informace z pohledu řízení
firmy, dává možnost pochopit specifika chodu a fungování firmy.
Člověk a svět práce


získání kompetencí k optimálnímu využití osobnostních a odborných předpokladů pro
úspěšné uplatnění na trhu práce





motivace pro další budování úspěšné kariéry
uvědomění si významu vzdělání pro další život
usnadnění vstupu do reálného pracovního prostředí

Informační a komunikační technologie




schopnost využití informačních a komunikačních technologií v běžné praxi
využití konkrétních programů pro činnost firmy
vyhledávání informací, práce s nimi, jejich kritické hodnocení

Občan v demokratické společnosti




získání vhodné míry sebevědomí
schopnost převzít odpovědnost
jednání s lidmi a řešení konfliktů

schopnost nalézat kompromisní řešení
 aplikace poznatků získaných ve všeobecně vzdělávacích i v odborných předmětech
Člověk a životní prostředí



vztah k životnímu prostředí a udržitelnému vývoji
schopnost rozhodování i s ohledem na ekologická hlediska

3. ročník
Ing. Daniela Fořtová, 2 týdně, N
Zahájení činnosti reálné firmy
Dotace učebního bloku: 10

Výsledky vzdělávání

Učivo


Žák:





Dokáže založit společnost podle právních
předpisů
Dokáže pracovat se základními právními
normami
Dokáže sepsat základní podnikatelský
záměr a prezentovat ho
Dokáže připravit a provést průzkum trhu
a vyvodit závěry

Průřezová témata





Přesahy do

Založení společnosti, výběr právní formy,
názvu
Sestavení podnikatelského záměru firmy
Průzkum trhu
Zavedení účetnictví

Přesahy z
Ekonomika 1. až 3. ročník
Účetnictví 2 až 3. ročník

Činnost a řízení reálné firmy
Dotace učebního bloku: 46

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:


dokáže řídit interní procesy ve firmě

Průřezová témata





Zahájení činnosti reálné firmy
Organizace výroby, prodeje
Finanční řízení

Přesahy do

Přesahy z
Ekonomika 1. až 3. ročník
Účetnictví 2 až 3. ročník

Ukončení činnosti reálné firmy
Dotace učebního bloku: 10

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:


Dokáže uzavřít společnost z pohledu
právního, finančního, účetního

Průřezová témata





Dokončení výroby, prodeje
Uzavření firemní dokumentace,
provedení likvidace firmy
Sepsání závěrečné zprávy

Přesahy do

Přesahy z
Ekonomika 1. až 3. ročník
Účetnictví 2 až 3. ročník

Spolupráce se sociálními partnery
Analytická studie sociálního partnerství
Charakteristika školy:
Název: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Adresa: Písek, Čelakovského 200, 397 01
Identifikátor zařízení: 600008584
IČO: 60869089
Telefon: 382 214 887
Fax: 382 212 259
E-mail: sekretariát@oa-pisek. cz

Internetová stránka: www. oa-pisek. cz
Zřizovatel: Jihočeský kraj
Právní forma: příspěvková organizace
Ředitel školy: Mgr. Pavel Sekyrka, Th.D.tel. : 382 212 259 e-mail: sekyrka@oa-pisek. cz
Zástupce ředitele: Ing. Hana Karolyiová tel. : 382 214 887 e-mail: karolyiova@oa-pisek. cz
Vzdělávací program a učební plán školy je dán zařazením do kmenového oboru 63-41M ekonomika a
podnikání a rámcovým vzdělávacím programem pro obor vzdělávání 63-41-M/02 Obchodní
akademie. Jedná se o čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškou.
Nabídka vzdělání v kmenovém oboru v souladu s cíli středního odborného vzdělávání znamená
přípravu absolventa pro praxi v řadě povolání zaměřených na výkon ekonomických, obchodně
podnikatelských a administrativních činností v podnicích všech právních forem i v ostatních
organizacích.
Po složení maturitní zkoušky je absolvent připraven také k dalšímu stupni vzdělávání, zejména na
vysoké škole a na vyšší odborné škole. Zároveň má i předpoklady pro vlastní podnikatelské aktivity.
Uplatnění absolventa, výsledky vzdělávání i způsob ukončení studia podrobněji rozpracovává „Profil
absolventa“.
Požadavky sociálních partnerů na kompetence žáků – od sociálních partnerů vyžádáno dopisem
vyjádření k profilu absolventa a kompetencím, kterými by měl disponovat v zájmu optimálního
uplatnění na trhu práce. Osloveni zástupci MÚ, HK, ÚP a podniků.

Způsoby a postupy spolupráce školy se sociálními partnery
rodiče












průběžné zdokonalování vzájemné informovanosti
internet, stránky školy, informace o tvorbě ŠVP a o státních maturitách
vývěsky v budově školy
třídní schůzky
telefonický, osobní kontakt – dle potřeby
prezentace školy
účast ve školské radě
pozvánky na akce školy – FIF, sport, plesy, exkurze
schránka důvěry
Sdružení rodičů a přátel OA
zveřejnění ŠVP – možnost připomínkování, aktualizace pro další období

Hospodářská komora


v r. 2006/07 navázána užší spolupráce – kurzy pro malé a střední podnikatele










pomoc při anketě „podnikatel roku
exkurze pro žáky a učitele (průmyslová zóna)
oboustranný zájem na pokračování započaté spolupráce a hledání dalších možností
HK požádána o vyjádření ke kompetencím absolventa
konzultace v otázkách zajištění odborné praxe žáků
pomoc HK při vyhledávání vhodných firem pro exkurze, praxe, návštěvu odborníků z praxe ve
výuce
od r. 2008/09 počítáme se spoluúčastí na práci FIF – konkurzní řízení, výběr pracovníka
veletrhy FIF – účast zástupců HK

Úřad práce







prezentace škol, pravidelná setkání s výchovnými poradci ZŠ
organizace dne otevřených dveří a burzy středních škol spolupráce při zjišťování situace na
trhu práce – data pro přehledy o uplatnění absolventů- – 3 – nabídka pomaturitních kurzů
pro zájemce o studium jazyků a bakalářské studium na VŠ v Písku
členství zástupce OA Písek v pracovní skupině „Lidské zdroje“ (strategický plán Města Písku)
ÚP požádán o vyjádření ke kompetencím a profilu absolventa OA
účast OA na Burze pracovních příležitostí na Písecku

Městský úřad
Odbory školství a kultury







zájem odboru školství o možnosti a formy studia na středních školách
návaznost na VŠ studium nabízející se v Písku
spoluúčast na jednáních HK a ÚP
podpora MÚ při řešení dalšího fungování OA v návaznosti na dlouhodobý výhled města a
kraje v oblasti školství – optimalizace
vyhodnocování a odměňování nejlepších žáků – pravidelná setkání se starostou
pomoc města při oslavách výročí školy

Podniky









umožnění návštěv, exkurzí žáků
realizace odborných praxí žáků 3. a 4. ročníků
posouzení kompetencí a profilu absolventa
připomínky k ŠVP po jejich zveřejnění, aktualizace
společná setkání též prostřednictvím ÚP, HK, MÚ
pozvání na akce FIF, veletrhy
přijímací řízení, konkurz, výběr nového pracovníka do firmy – účast skutečné firmy
(personalista)
besedy podnikatelů se studenty, možnost využití kontaktů v odborných předmětech

Projekty
Evaluace vzdělávacího programu

