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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY 
Název a adresa školy: 

Soukromá střední odborná škola a Střední odborné učiliště s. r. o. 
Znojemská 1027, Třebíč 674 01 

 
Zřizovatel: 

JUDr. Michal Vostrý, MBA, LLM, Na Rozdílu 770/30a, Praha 6 
 

Název ŠVP Truhlář 

Kód a název oboru vzdělání 33-56-H/01   Truhlář 

Stupeň poskytovaného vzdělání střední vzdělání s výučním listem 

Délka a forma studia 3 roky, denní studium 

Datum platnosti ŠVP od 1. září 2018 

Jméno ředitelky Ing. Renata Hrušková 

Projednáno Školskou radou 31. srpna 2018 

Evidenční číslo SVP 04/2018 

Kontakt pro komunikaci se školou 
 
 
 
 

tel: 777 732 772, 608 772 222 
e-mail: renata.hruskova@ssos-sou.cz 

web: www.ssos-sou.cz 
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2 PROFIL ABSOLVENTA 
 
Název a adresa školy:      Soukromá střední odborná škola a Střední odborné učiliště s. r. o., Znojemská 1027, Třebíč 
Zřizovatel:        JUDr. Michal Vostrý, MBA, LLM, Na Rozdílu 770/30a, Praha 6 
Název ŠVP:                                                                Truhlář  
Kód a název oboru vzdělání:                                      33-56-H/01 Truhlář                              
Platnost ŠVP:                                                              od 1. září 2018 počínaje 1. ročníkem 
Délka a formy studia:                                                  3 roky a denní 
Stupeň vzdělání:                                                         střední vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem 

 
Uplatnění absolventa 
Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky se absolvent uplatní v praxi ve velkých, středně velkých i malých firmách při vykonávání odborných prací 
ve výrobě nábytku a zařízení, stavebně truhlářských výrobků, lehkých dřevostaveb, prvků zahradní architektury, sportovních potřeb, hraček, domácích 
a hospodářských potřeb, obalů, podlahovin a také při opravách a renovacích truhlářských výrobků. Absolvent se rovněž uplatní v oblasti výrobní kontroly, 
případně i v oblasti kontroly jakosti výrobků, ekonomiky, obchodu a logistiky. V uvedených oblastech se uplatní jak v pozici zaměstnance, tak i v pozici 
zaměstnavatele při výkonu vlastních podnikatelských aktivit. 
 
Absolvent se vyznačuje těmito kompetencemi: 

 vypracuje konstrukční a technologickou dokumentaci truhlářského výrobku či jeho části, čte technickou dokumentaci a využívá počítačové aplikace 

 pracuje s návrhy, ať již běžnými či případně výtvarnými    

 volí a používá vhodné materiály a technologické postupy pro výrobu daného výrobku, používá vhodné způsoby uskladnění, ošetření a přípravy 
materiálů, resp. hotových výrobků (balení, skladování, přeprava, expedice) 

 volí a používá vhodné ruční nástroje a strojně technologické vybavení, provádí jejich seřízení a údržbu 

 zhotovuje výrobky individuální a sériové výroby nábytku, bytového zařízení a stavebně truhlářské výroby 

 realizuje odborné truhlářské práce ve výrobě dřevěných konstrukcí a ostatních výrobků oboru, osazuje truhlářské výrobky v objektech 

 provádí jednoduché opravy a renovace výrobků 

 ovládá prakticky činnosti v oblasti výrobní kontroly a kontroly jakosti, dbá na estetický vzhled výrobků, má návyk čisté a pečlivě odvedené práce, cit 
pro materiál, provedení a hodnotu výrobku, přistupuje k práci tvořivým způsobem 

 dodržuje stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti platných na pracovišti, dbá na zabezpečování kvality 
procesů, výrobků nebo služeb, zohledňuje požadavky klienta (zákazníka, občana) na kvalitu výrobků nebo služeb  

 ovládá a dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zásady požární ochrany, rozpozná možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví 
a je schopen zajistit odstranění závad a možných rizik 

 uvědomuje si význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční a společenské ohodnocení 

 při plánování a posuzování určité činnosti zvažuje možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady 

 efektivně hospodaří s finančními prostředky 

 nakládá s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí 
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Absolvent je veden tak, aby: 

 dodržoval zákony, respektoval práva a osobnost druhých lidí, vystupoval proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci 

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

 v rámci plurality a multikulturního soužití si uvědomoval vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu a přistupoval s aktivní tolerancí k identitě druhých 

 uznával tradice a hodnoty svého národa, chápal jeho minulost i současnost v evropském a  světovém kontextu 

 jednal v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispíval k uplatňování hodnot demokracie 

 řídil se principy profesní etiky 

 dodržoval zásady ochrany a bezpečnosti zdraví při práci 

 si uvědomoval význam životního prostředí pro člověka a jednal v duchu udržitelného rozvoje 

 podporoval hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a měl k nim vytvořen pozitivní vztah   
 
Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace: 
Obor vzdělání 33-56-H/01 truhlář se ukončuje závěrečnou zkouškou, dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. 
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3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 
 
Název a adresa školy:      Soukromá střední odborná škola a Střední odborné učiliště s. r. o., Znojemská 1027, Třebíč 
Zřizovatel:        JUDr. Michal Vostrý, MBA, LLM, Na Rozdílu 770/30a, Praha 6 
Název ŠVP:                                                                Truhlář  
Kód a název oboru vzdělání:                                      33-56-H/01 Truhlář                              
Platnost ŠVP:                                                              od 1. září 2018  počínaje 1. ročníkem 
Délka a formy studia:                                                  3 roky a denní 
Stupeň vzdělání:                                                         střední vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem  
 
Popis celkového pojetí vzdělávání 
Školní vzdělávací program Truhlář je koncipován nejen jako odborné vzdělávání, tzn. s důrazem kladeným na profilové odborné předměty (technologie, 
výrobní zařízení, materiály, odborné kreslení ...), ale je rozšířen v oblasti projektové přípravy o kreslení v programu AutoCad. V rovině teoretického vyučování 
je prosazována moderní výuka pomocí nových didaktických pomůcek a techniky (multimediální PC učebny, dataprojektory, DVD apod.). Důraz je také kladen 
na jazykové vzdělání v mateřském a jednom cizím jazyce.  
Bližší popis strategie teoretické výuky v jednotlivých předmětech, kam škola usiluje vnést moderní vyučovací metody (principy metod kooperativního učení, 
sociálně komunikativní metody, metody kritického myšlení), je možno nalézt v učebních osnovách jednotlivých předmětů.  
Nedílnou součástí výuky je odborný výcvik, který žáci absolvují ve vlastních dílnách v pronajatých prostorách fy FORE na ul. Fibichova 896, Třebíč-Borovina. 
Teoretická výuka a odborný výcvik, v němž žáci získávají a rozvíjejí odborné kompetence, se po týdnu střídají.   
           
 

3.1 Realizace průřezových témat 

 
Občan v demokratické společnosti se realizuje ve vzdělávání  v průběhu celého studia, prolíná se a prostupuje vlastně všemi předměty, jeho přínos je 
formativní, spočívá v budování občanské gramotnosti žáků. Cílem je vychovat žáky s vhodnou mírou sebevědomí, kteří by byli zodpovědní za své názory, 
odolávali myšlenkové manipulaci,  učili se být kriticky tolerantní, uvažovali o existenčních otázkách hledali na ně odpovědi, dokázali se angažovat 
i pro veřejné zájmy a vážili si materiálních a duchovních hodnot společnosti. K rozvoji sociálního cítění, vzájemného respektování a vytvoření dobrého klimatu 
ve třídě slouží adaptační seminář při vstupu do 1. ročníku a následné odborné, kulturní a jiné pobytové akce po celou dobu studia. V rámci multikulturního 
vzdělávání jsou pořádány zájezdy do zahraniční a systém besed a přednášek vztahujících se k uvedenému tématu. 
 
Člověk a životní prostředí se promítá do celkového provozu školy a tím i do postojů žáků naší školy. Třídění komunálního odpadu, péče o okolí školy, 
environmentální výchova a vzdělávání, tělovýchovné aktivity a výlety mají za úkol formovat  vztah a odpovědnost žáků k aktivní ochraně životního prostředí. 
Téma je realizováno rovněž vycházkami po naučných stezkách v okolí a v zadávaných projektech. Přehled o základních ekologických principech 
a negativních dopadech působení člověka na přírodu získávají žáci do povědomí také formou exkurzí, které absolvují v průběhu studia, dle aktuální nabídky. 
Žáci si budují takové postoje a hodnotové orientace, na jejichž základě si vytváří vlastní budoucí životní styl a povědomí o ekologickém způsobu života. 
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Člověk a svět práce vymezuje přípravu absolventa s takovým odborným profilem, díky kterému se prosadí na trhu práce, v dalším vzdělávání i v osobním 
životě. V rámci tohoto tématu si žák doplňuje získané odborné znalosti a dovednosti o poznatky a dovednosti související s jeho uplatněním na trhu práce, 
při rozhodování o další profesní orientaci a při uplatňování pracovních práv. Téma přispívá zejména k tomu, že žák je schopen formulovat svoje priority, umí 
pracovat s informacemi – vyhledává, vyhodnocuje a využívá jich, umí verbálně komunikovat při důležitých jednáních a také se umí písemně vyjadřovat při 
úřední korespondenci. Tím získávají také přehled o vlastních možnostech uplatnění na trhu práce, představu o pracovních a platových podmínkách 
a požadavcích zaměstnavatele. Ve 3. ročníku žáci navštíví  Úřad práce, kde získají nejaktuálnější informace v daném čase. Hlavním cílem tohoto tématu je 
vybavit žáka znalostmi a kompetencemi, které mu pomohou úspěšně využít své osobnostní a odborné předpoklady v uplatnění se na trhu práce a při 
budování své profesní kariéry. 
 

Informační a komunikační technologie  prostupují celými třemi roky studia. Žáci jsou připravováni tak, aby se pro ně počítač stal běžným pracovním 
nástrojem a kancelářský i grafický software aktivně využívali při studiu, projektových pracích a také v reálném životě. Výuka probíhá v učebnách výpočetní 
techniky, které jsou vybaveny modernímu multimediálními počítači umožňující sdílení tiskárny a skeneru při zachování pravidel hygieny a bezpečnosti práce.  
Každý žák má při výuce k dispozici svoji pracovní stanici. Žáci mají přístup k počítačům s připojením na internet.  
Práce s prostředky informační a komunikační technologie má podpůrný charakter nejen pro odbornou složku vzdělání, ale patří k všeobecnému potenciálu 
moderního člověka. Více viz materiální zabezpečení. 
 

Průřezová témata jsou mimo odbornou praxi realizována v jednotlivých předmětech po celou dobu studia,  projektovou výukou (viz níže) a pobytovými 
akcemi, jež rozvíjejí rovněž klíčové kompetence. V 1. ročníku mimo to žáci absolvují třídenní adaptační seminář a čtyřdenní sportovní kurz.  
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3.2 Zařazení průřezových témat do ŠVP 

 
1. Občan v demokratické společnosti 

 
2. Člověk a životní prostředí 
 

 Název obsahového celku: Naplnění průřezových témat 

2A Biosféra v ekosystémovém pojetí 2. ročník – předmět ZBE 

2B Současné globální, regionální a lokální problémy rozvoje a 
vztahy člověka k prostředí 

1. ročník – předmět IKT  
2. ročník – předmět ZBE  
3. ročník – předmět CJL, TEV, OBN, EKO 

2C Možnosti a způsoby řešení environmentálních problémů a 
udržitelnosti rozvoje v daném oboru vzdělání a v občanském 
životě 

2. ročník – předmět ZBE  
3. ročník – předmět TEC, MTR, EKO 

 
3. Člověk a svět práce 
 

 Název obsahového celku: Naplnění průřezových témat 

3
A 

Hlavní oblasti světa práce, charakteristické znaky práce, jejich 
aplikace na jednotlivé alternativy uplatnění po absolvování přísl. 
oboru  

3. ročník – předmět OBN, EKO 

3
B 

Trh práce, jeho ukazatele, všeobecné vývojové trendy, 
požadavky zaměstnavatelů 

3. ročník – předmět EKO 

3
C 

Soustava školního vzdělávání v ČR, návaznosti jednotlivých 
druhů vzdělávání, význam a možnosti dalšího profesního 

Průběžně ve všech předmětech v průběhu celého studia 

 Název obsahového celku: Naplnění průřezových témat 

1A Osobnost a její rozvoj Průběžně ve všech předmětech v průběhu celého studia 

1B Komunikace, vyjednávání, řešení konfliktů 3. ročník – předmět CJL, OBN 

1C Společnost – jednotlivec a společenské skupiny, kultura, 
náboženství 

3. ročník – předmět CJL, OBN, TEC 

1D Stát, politický systém, politika, soudobý svět 3. ročník – předmět OBN, EKO 

1E Masová média Průběžně ve všech předmětech v průběhu celého studia 

1F Morálka, svoboda, odpovědnost, tolerance, solidarita Průběžně ve všech předmětech v průběhu celého studia 

1G Potřebné právní minimum pro soukromý a občanský život 3. ročník – předmět OBN, EKO 
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vzdělávání, celoživotní učení, studium v zahraničí 

3
D 

Informace jako kritéria rozhodování o další profesní a vzdělávací 
dráze, vyhledávání a posuzování informací o povolání, 
zaměstnání, trhu práce 

Průběžně ve všech předmětech v průběhu celého studia 

3
E 

Písemná i verbální sebeprezentace při vstupu na trh práce, 
žádosti, profesní životopisy, jednání se zaměstnavateli, přijímací 
pohovory, výběrová řízení 

3. ročník – předmět CJL, EKO, OBN, ANJ  

3
F 

Zákoník práce, pracovní poměr, pracovní smlouva, práva a 
povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele, mzda 

3. ročník – předmět EKO, OBN, TEC 

3
G 

Soukromé podnikání, podstata a formy podnikání, výhody a 
rizika podnikání, orientace v ŽZ a OZ 

3. ročník – předmět EKO, OBN 

3
H 

Podpora státu sféře zaměstnanosti, informační, poradenské a 
zprostředkovatelské služby,  
rekvalifikace, podpora  
nezaměstnaným 

3. ročník – předmět EKO, OBN 

3
I 

Práce s informačními médii při vyhledávání pracovních 
příležitostí 

1. ročník  - IKT  

 
4. Informační a komunikační technologie (V předmětu  IKT jsou zahrnuty všechny obsahové celky)  
 

 Název obsahového celku: Naplnění průřezových témat 

4A Práce s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních 
a komunikačních technologií 

Průběžně ve všech předmětech v průběhu celého studia 

4B Práce s běžným základním a aplikačním programovým 
vybavením 

Průběžně ve všech předmětech v průběhu celého studia 

4C Používání nových aplikací Průběžně ve všech předmětech v průběhu celého studia 

4D Komunikace elektronickou poštou a využívání dalších 
prostředků online a offline komunikace 

Průběžně ve všech předmětech v průběhu celého studia 

4E Získávání informací z otevřených zdrojů, zejména Internet Průběžně ve všech předmětech v průběhu celého studia 

4F Práce s informacemi z různých zdrojů nesených na různých 
médiích 

Průběžně ve všech předmětech v průběhu celého studia 

4G Uvědomování si nutnosti posuzovat rozdílnou věrohodnost 
různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným 
informacím, být mediálně gramotní 

Průběžně ve všech předmětech v průběhu celého studia 
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3.3 Mezipředmětové vztahy 

 
Mezipředmětové vztahy prostupují celým studiem a mezi všemi předměty a to zejména 

 český jazyk-občanská nauka-cizí jazyk-informační a komunikační technologie 

 základy biologie a ekologie-materiály- chemie-fyzika-matematika- informační a komunikační technologie 

 odborné kreslení a navrhování-projektová příprava-odborný výcvik-technologie-materiály-výrobní zařízení-stavební truhlářství a konstrukce-
ekonomika- informační a komunikační technologie 

3.4 Rozvoj klíčových kompetencí 

Předmět 

Kompetence 
k řešení 

problémů 

Komunikativní 
kompetence 

Personální a 
sociální 

kompetence 

Občanské 
kompetence a 

kulturní povědomí 

Kompetence 
k pracovnímu 

uplatnění a 
podnikatelským 

aktivitám 

Matematické 
kompetence 

Kompetence 
využívat 

prostředky IKT a 
pracovat s 

informacemi 

Český jazyk a literatura X XX X XX X  XX 
Anglický jazyk X XX X X X  X 
Občanská nauka X XX XX XX X   
Fyzika X     X  
Chemie X X    X  
Základy ekologie a biologie  X X X X   X 
Matematika X    X XX  

Tělesná výchova  X      
Informační a komunikační 
technologie 

X XX X X X XX XX 

Ekonomika X X X  X  X 
Odborné kreslení a navrhování X XX X  X XX XX 
Stavební truhlářství a 
konstrukce 

X X      

Technologie X XX X X X XX XX 
Materiály X XX X X X XX X 
Výrobní zařízení X X X X X X X 
Projektová příprava X XX X X X XX XX 
Odborný výcvik X XX X X X XX X 

Kompetence k učení - předpokladem je čtenářská gramotnost, ovládání psaní a početní úkony, proto je obsahem všech předmětů. 
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3.5 Organizace výuky 

 
Příprava žáků je realizována v rámci  vyučovacích předmětů s daným počtem vyučovacích hodin dle učebního plánu. Ve třetím ročníku je časové období 
zkráceno na 32 týdnů přípravy vzhledem ke konání závěrečné zkoušky. Výuka je dána pouze povinnými předměty. Součástí povinných předmětů je i odborný 
výcvik, který je realizován ve vlastních dílnách v pronajatých prostorách fy FORE v Třebíči-Borovině. Tento soulad teorie a praxe  nemalou mírou přispívá 
k klíčových a odborných  kompetencí žáků. 
 
Rozpis pobytových akcí: 
 

Ročník 1. pololetí 2. pololetí 

1. Adaptační seminář Sportovní kurz – v sudém roce 

2. Branný seminář (Sportovní kurz) – v sudém roce 

3. ------ ------ 

 
Vzdělávání žáků probíhá v kmenových a odborných učebnách vybavených potřebnou ICT technikou pro  multimediální metody. Na některé předměty se žáci 
dělí do skupin, pro zkvalitnění výuky a možný individuální přístup. Jedná se především o výuku cizích jazyků. K doplnění teoretické výuky se systematicky 
po celé studium organizují odborné exkurze, cykly přednášek a seminářů, návštěvy divadelních a filmových představení, adaptační kurzy a pobytové akce, 
soutěže na školní až celostátní úrovni a další aktivity podporující běžnou výuku. Na těchto školních a mimoškolních aktivitách se finančně podílí škola a rodiče 
žáků. V rámci mimoškolních aktivit mají možnost žáci  navštěvovat jazykové kurzy, pracovat ve školním i studentském parlamentu atd. 
 
 

Kromě tradičních forem výuky se žáci soukromé školy pravidelně v  rámci  povinných předmětů zúčastňují: 

 v oblasti jazykové - návštěvy knihovny, exkurze do Památníku Bible Kralické, exkurze po památkách UNESCO v Třebíči, divadelních a filmových 
představení 

 v oblasti společenskovědní - návštěvy Prahy a jejich historických památek, návštěvy Úřadu práce 

 v oblasti přírodovědné, zejména základů ekologie - aktivního  poznávání regionu Třebíčsko, exkurze dle aktuální nabídky  

 v oblasti odborných předmětů - exkurze do firem zaměřených na výrobu nábytku, návštěvy veletrhů a soutěží pro obor truhlář 

 v oblasti tělovýchovné – sportovního kurzu v 1.ročníku, branný seminář v 2. ročníku, sportovního dne školy, adaptačního semináře 

 v oblasti etické a estetické výchovy - cykly přednášek k mezilidským vztahům, návštěvy výstav aj.  
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3.6 Hodnocení žáků 

 
Základ pro hodnocení žáků tvoří platná legislativa a podmínky „Hodnocení výsledků výchovně vzdělávacího procesu“ Soukromé střední odborné školy 
a Středního odborného učiliště s. r. o., které jsou součástí školního řádu. 
Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu o úrovni osvojení výsledků vzdělávání (dovednosti, schopnosti, postoje aj.) v daném období. Hodnocení 
má pro žáka informační a diagnostickou funkci, tzn. zda zvládne a dovede využívat získané vědomosti a dovednosti. Motivační a výchovná funkce mu  dává  
perspektivu k zlepšení nebo odstranění nedostatků. Vyučující nabízí žákům konzultační hodiny. 
Učitel žáky předem seznámí s očekávanými výstupy a požadavky, které jsou předmětem hodnocení tak, aby přirozenou součástí hodnocení bylo 
sebehodnocení a hodnocení ze strany žáků. Žáci jsou hodnoceni pomocí pětistupňové klasifikace, přičemž bližší podrobnosti stanovuje „Hodnocení výsledků 
výchovně vzdělávacího procesu “, které je nedílnou součástí Školního řádu. Žáci jsou zpravidla zkoušeni ústní a písemnou formou, při hodnocení je také 
kladen důraz na aktivní zájem o předmět, schopnost kritického myšlení a samostatnost úsudku, schopnost vyhledávání informací, případně na úroveň, kvalitu 
a formální správnost zadávaných seminárních prací a projektů a dále získané kompetence.  Další bližší podrobnosti stanovují již zmiňovaný Školní řád 
a osnovy jednotlivých předmětů. 

 
Hodnocení v jednotlivých předmětech se provádí podle hledisek: 

 osvojení výsledků vzdělávání určených učivem 

 individuální zlepšení a pokrok ve výuce 

 schopnost aplikace získaných vědomostí a dovedností při řešení úkolů 

 soustavnosti, přesnosti a svědomitosti v práci 

 písemná a vyjadřovací úroveň 

 řešení problémových situací 

 srovnávání s výsledky spolužáků 
 
Způsoby hodnocení: 

 známkování 

 bodový systém 

 procentuální vyjádření 

 sebehodnocení, kolektivní hodnocení 
 
Metody pro hodnocení: 

 ústní zkoušení  (obsahově a odborně slovní vyjádření učiva) 

 písemné činnosti  (testy orientační, grafické, otevřené úlohy, slohové..) 

 praktické činnosti  (samostatné práce, odborné úkony, úvahy, pohybové dovednosti..) 

 zpracování projektů, seminárních prací 

 analýza činnosti žáka za určité období 

 zapojení do skupinové, týmové práce 
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 reprezentace v odborných, jazykových,  přírodovědných a dalších soutěžích 
Formy hodnocení: 

 průběžné - uvádí se do systému Bakalář, dle podmínek hodnocení výsledků  je dána četnost ohodnocení v daném předmětu 

 orientační - je vytvořeno na základě průběžného hodnocení vždy k prvnímu a třetímu čtvrtletí školního roku jako informace pro rodiče 

 souhrnné - uvádí se na konci každého pololetí školního roku do systému Bakalář, na konci 1. pololetí žák obdrží Výpis z vysvědčení, na konci 2. 
pololetí jsou žákům vydána vysvědčení. 

 
Součástí hodnocení žáků je i hodnocení chování a vystupování žáků ve škole a na akcích pořádaných školou. 

3.7 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 

Cílem této oblasti vzdělávání je integrovat jednotlivce nebo skupiny žáků do kolektivu a současně jim co nejvíce zpřístupnit poskytovaný typ vzdělání. 
Vzdělávání probíhá v souladu se školským zákonem a vyhláškou MŠMT č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 
nadaných. Škola poskytuje podpůrná opatření doporučená školskými poradenskými zařízeními, v případě přiznaného prvního stupně vypracovává dle potřeby 
plán pedagogické podpory. 
 
Žáci se zdravotním znevýhodněním  
jsou integrováni do běžných tříd a vyučující volí vhodné metody výuky a hodnocení, jako je individuální tempo, testové texty, ústní nebo písemné   zkoušení, 
větší časový prostor, využití kompenzačních pomůcek, aby se zohlednily individuální potřeby a doporučení z pedagogicko-psychologické   poradny. Výchovná 
poradkyně ve spolupráci s třídními učiteli a učiteli jednotlivých předmětů se těmto žákům věnuje a pomáhá jim překonat obtíže při přípravě na budoucí 
povolání. Vede a pravidelně sleduje jejich prospěch a spolupracuje se zákonnými zástupci žáků. 
 
Žáci se zdravotním postižením  
jsou přijímáni pokud zdravotní indispozice nemá vliv na výuku prioritních předmětů oboru truhlář. Na základě zdravotního doporučení mohou být ředitelem 
uvolněni z některých předmětů, a nebo je forma práce a  individuální péče zvolena tak, aby žáci zvládli požadavky oboru. 
 
Žáci se sociálním znevýhodněním  
mohou studovat bez omezení, nezbytná je úzká spolupráce výchovného poradce, třídního učitele s rodinou, oddělením sociálně právní ochrany dětí 
a vytvoření dostatečné motivace pro vzdělávání. 
 
Žáci mimořádně nadaní 
Se vzděláváním žáků s mimořádnými vzdělávacími potřebami a žáky mimořádně nadanými se doposud škola nesetkala. V případě, že by na naší škole 
studovali, jsme připraveni na tuto skutečnost reagovat například vytvořením individuálních vzdělávacích plánů, vypracováním programu pro integraci těchto 
žáků do třídního kolektivu, individuálním přístupem apod. Celá problematika by spadala do oblasti kompetence výchovného poradce. 
 
Zvláštní pozornost je věnována žákům ohroženým sociálně patologickými jevy. Výchovný poradce a metodik prevence sledují docházku, přístup k plnění 
školních povinností, začlenění a vliv žáka na kolektiv ve třídě. V rámci prevence sociálně patologických jevů je vedení školy v kontaktu s výchovnými ústavy, 
pedagogicko- psychologickou poradnou, oddělením sociálně právní ochrany dětí, praktickými lékaři a výchovnými poradci z jiných škol. 
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3.8  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární prevence 

  
Bezpečnost práce, požární prevence a hygiena práce  je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu jak  teoretického, tak praktického vyučování.  
Vychází z plnění: 

 Metodického  pokynu k zajištění bezpečnosti a ochrany  zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních vydaných MŠMT 

 Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky školy  

 Školního řádu 

 Vnitřní směrnice  k zajištění  bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách a školských zařízeních  a  přehledu rizik ve škole 

 Vyhlášky č. 64/2005 Sb. a následně 57/2010 Sb. ve znění pozdějších předpisů o evidenci úrazů dětí, žáků i studentů 

 Vyhlášky č.410/2005 Sb. a následně 465/2016 Sb.ve znění pozdějších předpisů, o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení 
a provozoven pro výkon a vzdělávání dětí a mladistvých 

 Vyhlášky č. 180/2015 Sb., ze dne 9. července 2015, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, 
které kojí, a zaměstnankyním - matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým 
zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška 
o zakázaných pracích a pracovištích) 

 Proškolení z požární ochrany a výkladu o požárním nebezpečí 
 

Žáci jsou seznámeni se Školním řádem a zásadami BOZP a PO a řádem pracoviště vždy na začátku nového školního roku a dále průběžně před konáním 
akcí realizovaných mimo školu - pobytové akce, exkurze, návštěvy divadelních a filmových představení nebo odborné praxe. Seznámení se Školním řádem 
a  zásadami BOZP a PO a řádem pracoviště a jejich dodržování stvrzují žáci svými podpisy na předepsaných formulářích a toto proškolení je zaznamenáno 
také do třídní knihy. Proškolení na začátku školního roku provede třídní učitel a instruktor odborného výcviku. Za bezpečnost a opakované poučení žáků na 
jednotlivých akcích zodpovídá určený pedagogický dozor.          
 
Problematika BOZP je nedílnou součástí péče o zdraví své i svých spolupracovníků, dále pak  i jako součást řízení jakosti  včetně přísného dodržování 
hygienických norem, proto je  ve výchovně vzdělávacím procesu ze strany všech pedagogů kladen důraz na přísné dodržování a  začleňování právních 
norem do systému práce se žáky, dbáme na osvojení si návyků bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti. Žáci jsou vybaveni vědomostmi o zásadách 
poskytování první pomoci, ví jak reagovat v případě úrazu , znají pojem preventivní péče, traumatologický plán.  
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3.9 Podmínky pro přijímání ke vzdělávání 

 
Podmínky pro přijetí ke vzdělávání se řídí školským zákonem a další platnou legislativou. Žáci hlásící se ke studiu na obor truhlář nekonají přijímací zkoušky.  
 

Podmínky pro přijetí ke studiu 

 splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky 

 odevzdání přihlášky do termínu stanoveném platnou legislativou 

 splnění podmínek přijímacího řízení na základě kritérií stanovených ředitelem školy a zveřejňovaných na internetových stránkách školy 

 zdravotní způsobilost uchazeče pro obor  truhlář potvrzena praktickým lékařem pro děti a dorost   

 pro přijetí do vyššího ročníku musí uchazeč úspěšně splnit vyrovnávací zkoušky, pokud byly ředitelem školy stanoveny jako podmínka přijetí 
 

3.10 Ukončení vzdělávání 

 
Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou podle platných právních norem. Žák koná závěrečnou zkoušku, pokud úspěšně ukončil 3. ročník oboru truhlář. 
 
Závěrečná zkouška se skládá z těchto  části – písemná, praktická  a ústní závěrečná zkouška. 
 
Žák získá střední vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem, jestliže úspěšně vykoná všechny části  závěrečné zkoušky. V případě, že žák 
zkoušku, která je součástí závěrečné zkoušky, vykonal neúspěšně, může konat opravnou zkoušku. 
Dokladem o dosažení stupně  vzdělání  je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. 
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4 UČEBNÍ PLÁN 
 
 

Povinné předměty Hodin celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 

Český jazyk a literatura   (CJL) 6 2 2 2 

Anglický jazyk (ANJ) 6 2 2 2 

Občanská nauka (OBN) 3 1 1 1 

Fyzika (FYZ) 2 1 1 0 

Chemie (CHE) 1 1 0 0 

Základy biologie a ekologie (ZBE) 1 0 1 0 

Matematika (MAT) 4 1 1 2 

Tělesná výchova (TEV) 3 1 1 1 

Informační a komunikační technologie (IKT) 1 1 0 0 

Ekonomika (EKO) 2 0 0 2 

Odborné kreslení a navrhování (OKN) 6 2 2 2 

Stavební truhlářství a konstrukce (STK) 1 0 0 1 

Technologie (TEC) 7 2 2 3 

Materiály (MTR) 3 1,5 1,5 0 

Výrobní zařízení (VYZ) 2 1 1 0 

Projektová příprava (PJP) 5 1,5 1,5 2 

Odborný výcvik(ODV) 45 15 15 15 

     

     

Celkem 98 33 32 33 

 
 
 
Poznámka: 
 
V rámci učebního plánu nejsou žákům nabízeny volitelné a nepovinné předměty. 
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4.1 Transformace RVP do SVP     

RVP ŠVP 

Vzdělávací oblasti a 
obsahové okruhy 

Minimální počet   
Vyučovací předmět 

Skutečný počet 

Týdenní Celkový Týdenní Dispon. Celkový 

Jazykové vzdělávání       

Český jazyk 3 96 Český jazyk a literatura 3 0 98 

Cizí jazyky 6 192 Cizí jazyk 6 0 196 

Společenskovědní 
vzdělávání 

3 96 
Občanská nauka 3 0 98 

Přírodovědné vzdělávání  
4 

128 Fyzika 2 

0 

66 

Chemie 1 33 

Základy biologie a ekologie 1 33 

Matematické vzdělávání 3 96 Matematika 4 1 130 

Estetické vzdělávání 2 64 Český jazyk a literatura 3 1 98 

Vzdělávání pro zdraví 3 96 Tělesná výchova 3 0 98 

Vzdělávání v informačních a 
komunikačních technologiích 

3 96 Informační a komunikační technologie 1 0 33 

Projektová příprava 2  65 

Ekonomické vzdělávání 2 64 Ekonomika 2 0 64 

Konstrukční příprava 
5 160 

Odborné kreslení a navrhování 6 
2 

196 

Stavební truhlářství a konstrukce 1 32 

Technologická příprava 12 384 Technologie 7 

3 

228 

Materiály 3 99 

Výrobní zařízení 2 66 

Projektová příprava 3 98 

Výroba a odbyt 34 1088 Odborný výcvik 45 11 1470 

Disponibilní hodiny 16 512     

       

Celkem 96 3072  98 18 3201 
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4.2 Využití týdnů v průběhu školního roku 

 

 1. ročník 2. ročník 3. ročník 

Výuka a odborný výcvik 33 33 32 

Sportovní kurz 0,8 nebo 0 0,8 nebo 0 0 

Adaptační seminář 0,6 0 0 

Sportovní den 0,2             0,2 0 

Branný seminář 0 0,6 0 

Preventivní aktivity, exkurze 1 1 1 

Závěrečná zkouška 0 0 3 

Rezerva 4,4 nebo 5,2 4,4 nebo 5,2 2 

Celkem 40 40 38 
Sportovní týden je realizován 1x za 2 roky vždy v sudý rok. Tudíž pro každý ročník, který nastupuje do 1. ročníku v lichý rok budou platit čísla uvedená vlevo,  pro 
každý ročník, který nastupuje v sudý rok budou platit čísla uvedená vpravo. 

 
Poznámka: 
 
Adaptační seminář  
Cílem semináře je stmelit nový třídní kolektiv a seznámit se neformálně s třídním učitelem a chodem školy. Další součástí jsou aktivity 
zaměřené na zdravý životní styl a prevenci sociálně patologických jevů. 
Žák vykazuje tyto výsledky vzdělávání – zdůvodní význam zdravého životního stylu, orientuje se v zásadách zdravé výživy a objasní důsledky 
sociálně patologických závislostí. Rozsah 3 dny. 
 
Branný seminář 
Cílem branného semináře jsou aktivity v oblasti  vzdělávání pro zdraví. Ve spolupráci s Městskou policií Třebíč, Hasičským záchranným sborem 
a Vodní záchrannou službou žáci získávají potřebné znalosti a dovednosti  v oblasti první pomoci, v situacích osobního ohrožení a za 
mimořádných událostí. Hlavním výsledkem tohoto vzdělávání je rozpoznat hrozící nebezpečí a umět reagovat v situacích osobního ohrožení a 
za mimořádných událostí.  Žák poskytne první pomoc sobě i jiným. Rozsah 3 dny. 
 
Sportovní kurz 
Sportovní kurz doplňuje výuku předmětu tělesná výchova. Realizuje se v 2. ročníku v rozsahu 4 dnů. 
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5 JEDNOTLIVÉ UČEBNÍ PLÁNY 
 

5.1 Český jazyk a literatura 
 
 
OBECNÝ CÍL VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět český jazyk a literatura je základem rozvoje většiny klíčových kompetencí a schopností, kterými by měl být žák vybaven pro zvládnutí všech 
vyučovacích předmětů a současně pro praxi. Přispívá k rozvoji jeho komunikačních dovedností a schopností, ovlivňuje utváření jeho hodnotové orientace 
a postojů v oblasti profesní, společenské i mezilidské. Pozitivně ovlivňuje budoucí postavení mladého člověka ve společnosti. Prioritní je rozvoj 
a zdokonalování kultivovaného ústního projevu, slušného a zdvořilého vyjadřování, pravopisu a komunikativních schopností.  
Základním cílem  předmětu je vychovat žáky ke srozumitelnému  jazykovému    projevu a podílet  se  na  rozvoji jejich duchovního života,   přispět tak  
k dobrému uplatnění ve zvolené profesi jak v pozici zaměstnance, tak v pozici zaměstnavatele při výkonu vlastních podnikatelských aktivit. Žáci jsou 
motivováni k aktivnímu pracovnímu životu a úspěšné kariéře. 
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žák chápal jazyk jako systém a zvládl jej pro společenské a pracovní uplatnění, aby vnímal mateřský jazyk jako výsledek 
kulturního a historického vývoje národa, aby si uvědomoval nutnost kritického hodnocení informací a nutnost volby vhodného způsobu i prostředků pro jejich 
interpretaci při obhajobě názorů, při komunikaci obecně.  
 
 
CHARAKTERISTIKA UČIVA 
Předmět český jazyk a literatura se skládá ze tří složek, které se vzájemně doplňují a ovlivňují.  
Složka jazyková a slohová rozvíjejí komunikační dovednosti a schopnosti žáků a učí je užívat jazyk jako prostředek dorozumívání a myšlení. Obě složky se 
podílejí na rozvoji sociálních kompetencí.  
Složku literární tvoří především práce s uměleckými i odbornými texty. Prohlubuje znalosti jazykové, kultivuje jazykový projev a pomáhá utvářet pozitivní vztah 
k hodnotám i k jejich ochraně. Výchova literární je součástí estetického vzdělávání a zahrnuje širší pohled na kulturní dění.  
Výuka předmětu směřuje ke schopnosti a dovednosti mluvit a jednat s lidmi, kultivovaně se vyjadřovat ústně i písemně, používat spisovný jazyk, aplikovat 
získané poznatky, pracovat s textem a informacemi. Při rozborech literárních textů lze procvičovat nejen jazykové a literárněhistorické poznatky, 
ale i komunikační dovednosti. 
 
 
SMĚŘOVÁNÍ VÝUKY V OBLASTI CITŮ, POSTOJŮ A PREFERENCÍ 
Výuka předmětu český jazyk a literatura směřuje k tomu, aby: 

 u žáků formovala zdravé sebevědomí, kritické a sebekritické postoje 

 si žáci vytvářeli vlastní úsudek, jasně formulovali svoje názory a byli schopni je prosazovat 

 byli schopni otevřeně diskutovat o problému 

 se oprostili od předsudků vůči příslušníkům jiných národů či etnik 

 cítili hrdost na příslušnost k českému národu 

 jednali v souladu s etickými normami a pravidly společenského chování 
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 tolerovali a respektovali názory druhých 

 byli schopni vytvářet humanistické a demokratické postoje 

 uplatnili získané jazykové poznatky v osobním i pracovním životě 

 zvládli řešit pracovní i mimopracovní problémy, týmovou spolupráci 

 pohotově a adekvátně jednali a reagovali v nejběžnějších situacích společenského styku 

 si osvojili  zásady slušného a zdvořilého vystupování 

 pracovali kvalitně a pečlivě a vážili si kvalitní práce jiných 

 se dovedli  kriticky dívat na výsledky své práce 

 si osvojili a rozvíjeli pozitivní lidské vlastnosti  
 
 
STRATEGIE VÝUKY 
Výuka navazuje na vědomosti a dovednosti žáků ze základní školy, rozvíjí je a prohlubuje se zřetelem k jejich profesnímu zaměření. Vedle tradičních metod 
se využívají metody aktivního učení, skupinové a samostatné práce, prezentace výsledků, diskuze, besedy a jiné dialogické metody. Žáci jsou vedeni 
k rozboru nedostatků ve vyjadřování, k sebehodnocení, je uplatňováno divergentní učení. Je využívána odborná literatura k učení z textu a vyhledávání 
informací. V jazykové části je důležité  porovnávání informací z různých zdrojů, ověřování si věrohodnosti informací a osvojení práce s jazykovými příručkami.  
 
Průběžně jsou zařazovány testy, praktický slohový a řečový výcvik, zejména krátká mluvní cvičení na aktuální témata, práce s pomocnou literaturou 
a časopisy, pravopisná cvičení různého typu a diktáty (při těchto aktivitách jsou zohledňováni žáci s poruchami učení). Dílčím cílem je věnovat se více žákům 
s horším prospěchem, žákům se specifickými vývojovými poruchami učení a pomáhat jim překonávat obtíže při vzdělávání.  
Důraz je kladen na nácvik situačních dialogů soukromého i oficiálního charakteru, rozvoj slovní zásoby a položení základů rétoriky. Je vytvářena tvůrčí 
atmosféra, která navozuje řečové situace blízké skutečnému životu. Důležité je využívat maximální motivace a inspirace, směřovat tak k propojení školní 
výuky s praxí. 
 
V literární části je základem práce s textem. Cílem je číst nahlas, plynule a s porozuměním, umět vybrat z textu hlavní informace a myšlenky. Kromě podpory 
čtenářství získávají žáci celkový přehled o nejvýznamnějších osobnostech české i světové literatury. Při práci jsou využívány znalosti z odborných předmětů 
a praxe. Žáci jsou vedeni k různým aktivitám – návštěva knihovny, práce na PC, besedy v rámci výuky, exkurze, návštěva kulturních a historických 
zajímavostí Třebíče (kulturní památky UNESCO), příležitostná filmová a divadelní představení. 

 
 
HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ŽÁKŮ 
Hodnocení vychází z klasifikačního řádu, převažuje známkování na základě platné pětistupňové klasifikační stupnice. Využívá se i bodového systému. Učitel 
uplatňuje i ústní hodnocení, vede žáky k sebehodnocení.  
 
Při hodnocení je kladen důraz na:  

 projevený aktivní zájem o předmět 

 porozumění poznatkům a schopnost jejich aplikace 
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 souvislé kultivované vyjadřování 

 pravopisně správný písemný projev 

 slohově správný jazykový projev vč. zaměření na profesní orientaci 

 dovednosti při práci s odborným i uměleckým  textem 

 rozvíjení čtenářských schopnosti vč. interpretace textu 

 zpracování a přednes referátů na dané téma 

 schopnost uvádět učivo do souvislostí s jinými tématy a vyučovacími předměty 
 

V literární složce předmětu převažuje ústní zkoušení, v mluvnické části zkoušení písemné. 
Kromě průběžně zadávaných textů a prověrek informačního charakteru jsou v prvních dvou ročnících zařazeny dvě  písemné práce slohové (jedna 
za pololetí), ve třetím ročníku pouze jedna v prvním pololetí. 
 
 
PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ 
Z charakteru předmětu i z uvedených cílů vyplývá značný podíl na rozvoji většiny klíčových kompetencí a průřezových témat. 
Žáci: 

 si osvojují pozitivní vztah ke vzdělání 

 získávají funkční gramotnost, tj. čtení, interpretace a hodnocení textu a jejich využívání pro řešení problémů a úkolů různého charakteru 

 rozvíjí mediální gramotnost, tj. kritické sledování mediálních obsahů a jejich hodnocen 

 vyjadřují se kultivovaně ústně i písemně v českém jazyce v různých komunikačních situacích  

 jsou schopni sebeovládání a sebehodnocení 

 porozumí sdělení obsaženému v uměleckých dílech a nacházejí v nich estetické hodnoty 

 získávají schopnost týmové spolupráce a řešení problému 

 vytvářejí si pozitivní vztah k hodnotám místní, národní i  evropské kultury 

 ovládají vyhledávání informací ve svém oboru a používají je pro svou práci 

 osvojují si zásady ochrany životního prostředí a zdravého životního stylu 

 chápou smysl a cíl lidské práce jako zdroje štěstí a vytváření hodnot 

 
HODINOVÁ DOTACE 

 
Ročník 1. 2. 3. 

Počet hodin v týdnu 2 2 2 

Počet hodin za školní rok 66 66 64 
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1.ročník 
 

Rozpis učiva Výsledky vzdělávání 

1. Jak si lidé vykládali svět 

 Lidová slovesnost 

 Báje, mýty a pověsti 

 Bible 
 

Žák: 

 uvádí argumenty dokládající význam umění pro člověka 

 rozezná umělecký text od neuměleckého 

 čte s porozuměním 

 reprodukuje přečtený text 

 vysloví hodnocení a vlastní názor 

 vysvětlí pojmy: báje, mýtus, pověst 

 vytvoří referát na zadané téma 

2. Člověk a země 

 Kulturní a historické zajímavosti regionu 

 Životní prostředí 

 Významné osobnosti 

Žák: 

 chápe souvislost rozvoje literatury, kultury a historie 

 zhodnotí význam regionálních historických památek 

 uznává hodnoty a tradice  svého národa, chápe jeho minulost 

 vytváří si k historickým a kulturním hodnotám kladný vztah 

 podporuje a chrání hodnoty místní kultury 

 vytvoří referát na zadané téma 

3. Mezilidské vztahy 

 Přátelství a kamarádství 

 Konflikty mezi lidmi 

 Řešení konfliktů 

 Umění jednat s lidmi 

Žák: 

 vysvětlí pojmy : morálka, tolerance, svoboda, odpovědnost, 
solidarita, soucítění 

 uznává život jako nejvyšší hodnotu 

 vyjádří odpovědnost za své jednání 

 jedná v souladu s morálními zásadami a principy slušného chování 

 osvojuje si návyky správného společenského chování a jednání 

4. Historie v literatuře 

 Významné osobnosti: 

 Jan Hus 

 Karel   IV. 

 Jan Ámos Komenský 
 

 

Žák: 

 uvědomuje si souvislost literatury a historie 

 zhodnotí vývoj českého státu, jeho historie a kultury 

 ocení význam J. Husa a J. A. Komenského pro č.  kulturu 

 vysvětlí význam jejich díla 

 interpretuje ukázky textu z čítanky, vysloví vlastní názor 

 aktivně se účastní diskuse na dané téma 

 vysvětlí význam minulosti pro pochopení přítomnosti 

 zhodnotí zhlédnutý film, dokument, životopis 

5. Lidská práce a záliby 

 Aktivní pracovní život 

Žák: 

 vysvětlí pojmy : práce, pracovní činnost, trh práce, volný čas 
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 Práce jako zdroj štěstí 

 Cestopisy, zájmová literatura, vynálezy 

 Negativní vlivy – drogová a jiná závislost 

 Beseda o knize, filmu 

 objasní důležitost práce pro jedince i společnost 

 chápe podstatu práce jako zdroje materiálních hodnot a štěstí 

 chápe význam relaxace a zálib jednotlivce 

 vyjadřuje své názory a obhajuje je 

 zhodnotí význam práce druhých 

6. Informatická výchova 

 Vyhledávání, zpracování a využití informací, jejich třídění a 
hodnocení 

 Knihovny a jejich služby 

 Práce s různými příručkami pro školu a veřejnost 

 Masová média – tisk, televize, rozhlas, internet 

 Exkurze do knihovny 

Žák: 

 navštíví knihovnu a seznámí se s jejími službami 

 orientuje se na internetu 

 získává a zpracovává informace z textu 

 třídí informace a hodnotí je 

 pracuje s různými příručkami pro školu i veřejnost 

 získává informace z masmédií 

7. Národní jazyk a jeho útvary 

 Jazyková kultura 

 Postavení češtiny mezi ostatními evropskými jazyky 

 Jazykové příručky a práce s nimi 

 Slovo a slovní zásoba 

 Slovní zásoba vzhledem k oboru vzdělávání 

 Jazyk spisovný, obecná čeština, nářečí, slang 

 Komunikace mezi lidmi 

Žák: 

 chápe souvislost literatury a historie 

 zhodnotí vývoj českého státu, jeho historie a kultury 

 ocení význam Jana Husa a J. A. Komenského pro českou kulturu 

 vysvětlí význam jejich díla 

 interpretuje ukázky textu z čítanky, vysloví vlastní názor 

 aktivně se účastní diskuse na dané téma 

 vysvětlí význam minulosti pro pochopení přítomnosti 

 zhodnotí zhlédnutý film, dokument, životopis 

 pracuje v týmu a podílí se na realizaci společné činnosti 

 pořizuje si výpisky a poznámky 

 vytvoří referát na zadané téma 

 orientuje se v soustavě jazyků 

 rozlišuje spisovný jazyk od nespisovného 

 usiluje o spisovnou výslovnost 

 pracuje s Pravidly českého pravopisu 

 samostatně pracuje se slovníkem a jinými jazykovými příručkami 

 seznámí se s nejnovějšími normativními příručkami českého jazyka 

8. Tvoření slov 

 Rozvrstvení slovní zásoby 

 Obohacování slovní zásoby 

 Pravopis, hlavní principy pravopisu 

 Vyjmenovaná slova 

 Přímá řeč 

Žák: 

 vysvětlí způsoby obohacování slovní zásoby 

 objasní způsoby tvoření slov 

 usiluje o správný pravopis 

 vyjmenuje slovní druhy 

 rozpozná v textu přímou řeč 
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 používá adekvátní slovní zásobu včetně příslušné odborné 
terminologie 

9. Slohový výcvik 

 Základní poučení o slohu 

 Objektivní a subjektivní slohotvorní činitelé 

 Informační útvary 

 Vypravování 

 Jazyk a kompozice 

 Slohová práce – vypravování 

 Komunikační situace 

 Základy rétoriky, řečnické projevy 

 Monolog a dialog 

 Mluvní cvičení 

Žák: 

 vysvětlí rozdíly mezi projevem mluveným a psaným 

 reprodukuje text 

 přednese krátké vypravování 

 ovládá  základy rétoriky 

 samostatně písemně zpracuje vypravování 

 volí spisovné jazykové prostředky 

 vhodně se reprezentuje a obhajuje svá stanoviska 

 klade otázky a formuluje odpovědi 

 vyjadřuje postoje neutrální, pozitivní /pochvala/ i negativní /kritika, 
polemika/ 

 
 
2.ročník 
 

Rozpis učiva Výsledky vzdělávání 

1. Mezilidské vztahy 

 Vztahy v rodině, ve škole 

 Vztahy na pracovišti v odborném výcviku 

 Vztahy v naší společnosti 

 Mezinárodní vztahy 
 
 

Žák: 

 vysvětlí pojmy: kamarád, přítel, láska, rodina, tolerance 

 jedná v souladu s morálními zásadami a osvojuje si zásady 
správného chování a jednání 

 chápe význam rodiny 

 uvědomuje si význam pozitivních vztahů v naší společnosti 

 preferuje význam dobrých mezinárodních vztahů  

 pracuje v kolektivu a podílí se na realizaci společné činnosti 
 

2. Člověk a Země 

 Životní prostředí 

 Vztah ke zvířatům 

 Láska k rodné zemi 

 Vztahy mezi člověkem a životním prostředím 

 Ochrana přírody a krajiny 

 Regionální problémy a jejich řešení 

 Vliv prostředí na kvalitu života 

 Odpovědnost jedince  

Žák 

 vnímá a chápe své okolí a životní prostředí 

 vysvětlí postavení člověka v přírodě a ve společnosti 

 odůvodní vliv prostředí na kvalitu života a na lidské zdraví 

 odsoudí týrání zvířat 

 objasní zásady zdravého životního stylu 

 vysvětlí odpovědnost za své zdraví 

 chápe svůj podíl na tvorbě a ochraně životního prostředí 

 orientuje se v současném společenském dění 
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 Zásady zdravého životního stylu  vysvětlí pojmy: práce, životní prostředí, rodná země, lidské zdraví 

3. Lidská práce a záliby 

 Vědecké vynálezy a objevy 

 Odborná literatura 

 Vliv pracovní činnosti na prostředí a zdraví člověka 

 Zvolená profese a profesní růst 

 Smích jako koření života 

 Písňové texty 
. 
 

Žák: 

 váží si práce své i práce i práce druhých 

 osvojí si základní zásady hygieny a bezpečnosti práce 

 orientuje se na trhu práce 

 objasní základní principy zákoníku práce 

 jmenuje některé vědeckotechnické objevy a vynálezy 

 zdůvodní, proč je humor a smích důležitý pro duševní hygienu 
člověka 

 vysvětlí pojmy: práce, věda, technika, vynález 
4. Napětí v literatuře 

 Sci-fi 

 Hororová tvorba 

 Násilí v literatuře 

 Násilí ve filmu 

Žák: 

 vysvětlí pojmy: sci-fi, horor, násilí, extremismus, terorismus 

 reprodukuje přečtený text, diskutuje o textu, vyjadřuje svůj názor 

 zhodnotí zhlédnutý film 

 odsoudí násilí ve společnosti 

 vysvětlí příčiny vzniku násilí a terorismu 

 aktivně diskutuje na toto téma 

 uznává život jako nejvyšší hodnotu 

5. Informatická výchova 

 Využití volného času 

 Nové komunikační informační technologie 

 Noviny, časopisy a jiná periodika 

 Práce s denním tiskem 

 Internet 

 Získávání a zpracování informací, jejich třídění a hodnocení 

Žák: 

 získává potřebné informace z dostupných zdrojů, třídí je 

 samostatně zpracovává informace 

 vysvětluje pojmy: internet, denní tisk, časopis, média a masmédia 

 má přehled o denním tisku 

 má přehled o knihovnách a jejích službách 
 

6. Práce s textem 

 Techniky a druhy čtení 

 Orientace v textu 

 Rozbor textu z hlediska sémantiky 

 Kompozice a styl textu 

 Druhy a žánry textu 

 Beseda o knize, filmu 

Žák: 

 reprodukuje obsahu textu 

 pořizuje z odborného textu výpisky 

 samostatně zpracovává informace 

 zpětně reprodukuje text 

7. Tvarosloví 

 Slovní druhy 

 Slova ohebná 

 Slova neohebná 

Žák: 

 určuje mluvnické kategorie jmen a sloves 

 správně přiřazuje slova k slovnímu druhu 

 řídí se zásadami správné výslovnosti 
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 Mluvnické kategorie 

 Zvukové prostředky 

 Neverbální komunikace 

 Ortoepické normy jazyka 

 v písemném i mluveném projevu využívá poznatků z tvarosloví 

8. Větná skladba 

 Druhy vět gramatického a komunikačního hlediska 

 Význam z hlediska správné komunikace 

 Stavba a tvorba komunikátu 

 Mluvní cvičení 
 

Žák: 

 samostatně pracuje s textem 

 rozlišuje druhy vět 

 pozná souvětí a větu jednoduchou 

 samostatně vytváří krátké projevy, syntakticky i stylisticky správně 

 usiluje o ovládání spisovného jazyka 

 orientuje se ve výstavbě textu 

9. Slohový výcvik 

 Popis prostý 

 Popis odborný 

 Popis osoby 

 Popis věci 

 Jazykové prostředky popisu 

 Slohová práce  

 Praktický slohový výcvik 

 Výklad 

 Návod k činnosti 

 Mluvní cvičení 

 Profesní kompetence 

Žák: 

 vyjadřuje se výstižně, jazykově a věcně správně 

 usiluje o odbornou výslovnost, vyjadřuje se jasně a srozumitelně 

 sestaví jednoduchý prostý a odborný popis 

 dbá na grafickou úhlednost písemného projevu 

 využívá znalostí z odborných předmětů 

 užívá odborné výrazy - termíny 

 přednese krátký odborný popis vč. popisu pracovního postupu 

 stručně popíše osobu 

 tvoří projekt 
 

 
 
3.ročník 
 

Rozpis učiva Výsledky vzdělávání 

1. Lidské vztahy 

 Láska milenecká 

 Láska partnerská 

 Láska manželská 

 Láska k dětem 

 Manželství, rodičovství 

Žák: 

 vysvětlí pojmy: láska, manželství, rodičovství, rodina, cit, soucit, 
ohleduplnost, tolerance, takt, odpovědnost 

 chápe význam rodiny 

 váží si rodiny a aktivně se podílí na vytváření dobrých rodinných 
vztahů 

 uvědomuje si odpovědnost při založení rodiny 

 uznává život jako nejvyšší hodnotu 
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 jedná v souladu s morálními zásadami slušného chování a jednání 

2. Člověk a Země 

 Cestopisy 

 Reportáže 
 

Žák: 

 vysvětlí pojmy: cestopis, reportáž, kultura, náboženství, globální 
problémy 

 uznává a chápe kulturu a kulturní hodnoty jiných národů 

 porovnává umělecké a historické památky cizích národů s naší 
kulturou 

 hodnotí životní podmínky a životní úroveň zemí třetího světa a u nás 

 aktivně se účastní diskuse na dané téma 

 čte s porozuměním 

 reprodukuje přečtený text 

 pořizuje si výpisky a poznámky 

 aplikuje znalosti z vlastních zkušeností, z cestopisných filmů a 
reportáží 

3. Pohled do historie 

 Války ve 20. století 

 Životopisy 

 Životopisný román 

Žák: 

 vysvětlí pojmy: válka, stát, demokracie, totalita, vlastenectví 

 aplikuje znalosti z filmů s válečnou tematikou 

 chápe vývoj českého státu, jeho historii a kulturu 

 reprodukuje životopisný film 

4. Lidská práce, zájmy a záliby 

 Rozhovory o osobních zálibách 

 Memoáry 

 Moje ambice 
 

 

Žák: 

 objasní pojmy: práce, řeč, lidská práce, memoáry 

 váží si práce své i práce druhých 

 prokáže základní vědomosti o zákoníku práce 

 orientuje se v nabídkách práce, zejména v regionu a posledních 
vývojových trendech trhu práce 

 vysloví hodnocení a vlastní názor 

 vypracuje referát  na dané téma 

 pořizuje si výpisky a poznámky 

 objasní efektivní využití volného času a svou interpretaci zdůvodní 

 zhodnocení  projektu 

5. Napětí v literatuře 

 Detektivka 

 Detektivní román        

Žák: 

 vysvětlí pojmy: detektivka, trestný čin, přestupek, trest 

 prokáže základní vědomosti z trestního práva 

 aplikuje znalosti z televize a filmu, vysloví vlastní hodnocení a názor 

 vytvoří na dané téma referát 

 objasní názor na trestné činy, přečiny a přestupky 
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 odsoudí násilí ve společnosti 

 uznává lidský život jako nejvyšší hodnotu 

6. Informatická výchova 

 Vyhledávání, zpracování, přenos, uchovávání a zpracování 
informací 

 Orientace v programovém vybavení počítače 

 Získávání a zpracování informací z odborného a administrativního 
textu 

 Třídění a hodnocení informací 

Žák: 

 samostatně získává a zpracovává informace, hodnotí je z hlediska 
kompozice a stylu 

 zpětně reprodukuje text 

 rozumí obsahu textu 

 vysloví vlastní hodnocení a názor 

 pracuje s různými příručkami pro školu i veřejnost 

 dovede pracovat v týmu, podílí se na kolektivní práci 

7. Pravopis 

 Slova cizí a přejatá 

 Gramatické tvary a konstrukce 

 Gramatické tvary a jejich sémantická funkce 

 Věta jednoduchá a souvětí 

 Pravopisná cvičení 

Žák: 

 uplatňuje získané poznatky v ústním i písemném projevu 

 ovládá správné psaní i výslovnost cizích slov 

 nahradí cizí slovo českým ekvivalentem a naopak 

 pracuje se slovníkem cizích slov 

 používá správně odbornou terminologii svého oboru 

 odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a chyby 

8. Slohový výcvik 

 Administrativní styl 

 Znaky administrativního projevu 

 Moderní komunikační formy 

 Komunikační situace 

 Projev verbální a neverbální 

 Úřední dopis 

 Formuláře 

 Žádost, plná moc 

 Objednávka 

 Životopis 

 Zápis z porady 

 Praktický slohový výcvik 

 Inzerát a odpověď na něj 

 Reklama, plakát, logo firmy a slogan 

 Zpráva a oznámení 

Žák: 

 používá spisovný jazyk při styku s úřady, získané poznatky 
uplatňuje v praxi 

 samostatně vytvoří vlastní životopis 

 napíše žádost, objednávku 

 správně vyplní formulář 

 chápe rozdíl mezi prostředky verbálními a neverbálními 

 sestaví jednoduchý úřední dopis, žádost a životopis 

 složí inzerát a odpoví na inzerát 

 vytvoří reklamní plakát, logo firmy a slogan 

 vyjadřuje se výstižně, jasně, věcně, jazykově správně, graficky 
úhledně 
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5.2    Anglický jazyk – A2 

 
OBECNÝ CÍL 
Tento vzdělávací program je určen pro výuku dalšího cizího jazyka bez návaznosti na předchozí studium jazyka. Vzdělávací cíle a výstupní požadavky    
na absolventy jsou formulovány na úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.  
Cílem předmětu je doplňovat a prohlubovat jazykové vzdělávání. Výuka vede žáky k osvojení a prohlubování komunikativních dovedností na takové úrovni, 
aby byli schopni v cizím jazyce řešit komunikační situace každodenního života ústně i písemně, domluvit se v cizojazyčném prostředí, porozumět pracovním 
postupům, zpracovat informace ze zahraniční literatury týkající se oboru vzdělávání a porozumět jednoduchému či adaptovanému uměleckému textu. 
Znalost cizího jazyka nejen prohlubuje všeobecné vzdělávání žáků a napomáhá jejich lepšímu uplatnění na trhu práce, ale připravuje je na život 
v multikulturní Evropě. Současně přispívá k formování osobnosti žáků, učí je toleranci k hodnotám jiných národů, rozvíjí jejich schopnost učit se po celý život.  
 
CHARAKTERISTIKA UČIVA 
Obsahem výuky zaměřenému k plnění komunikativního vzdělávacího cíle je systematické rozšiřování a prohlubování znalostí, dovedností a návyků 
obsažených v těchto kategoriích: 

 řečové dovednosti (produktivní, receptivní, interaktivní ústní i písemné) 

 jazykové prostředky, jazykové funkce 

 základní tematické okruhy všeobecného i odborného zaměření 

 komunikační situace 
Řečové dovednosti se rozvíjejí na základě jazykových prostředků, komunikačních situací a jazykových funkcí, základních tematických okruhů a specifických 
okruhů z oblasti studovaného oboru. Hlavní náplní a obsahem výuky je tedy nacvičování jak ústního, tak písemného vyjadřování, tzn. práce s texty v mluvené 
a písemné podobě. Neoddělitelnou součástí uvedených kategorií jsou jazykové reálie. Tematické okruhy se vztahují k různým oblastem osobního, 
společenského a pracovního 
života i studovaného oboru vzdělání, k reáliím České republiky i zemí studovaného jazyka, reagují na věk a zájmovou orientaci žáků i na aktuální události. 
Součástí výuky je možnost výměnných pobytů, besed, exkurzí. 
Žák se dokáže vyjádřit k následujícím tématům: 

 osobní údaje, rodina, přátelé, společenský styk, denní program 

 bydlení, dům a byt 

 město (místo, ve kterém žijeme), orientace ve městě, jeho okolí 

 obchody a nákupy, móda a oblékání 

 počasí 

 jídlo a stravování 

 cestování, turistika 

 lidské tělo, péče o zdraví, zdravý životní styl 

 škola, budoucí povolání, vzdělávání 

 volný čas a jeho organizace – umění, záliby, sport 

 tradice, svátky a výročí 
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 práce truhláře, odborná angličtina 

 Česká republika a země příslušné jazykové oblasti 

 materiály, druhy dřevin 

 zaměstnání a práce, úřady práce, životopis, strukturovaný životopis 
V komunikačních situacích si žák osvojuje a upevňuje řečové dovednosti související se studovaným oborem: 

 získávání informací o možnostech ubytování a stravování 

 nakupování a komunikace v obchodě 

 sjednání schůzky; pozvání přítele na oslavu; zakoupení vstupenky a návštěva kulturní akce 

 vyplnění jednoduchého formuláře 

 jednání na úřadě 

 popis pracovního postupu (např. příprava jídla) 

 správné použití formálního a neformálního jazyka v praxi (styk s veřejností) 
 
STRATEGIE VÝUKY 
Předmět se vyučuje v 1. – 3. ročníku. V prvním  až třetím  ročníku 2 hodiny týdně. Předmět je rozdělen podle tematických celků. Při výuce se procvičují 
všechny čtyři dovednosti – čtení, psaní, mluvení (dialog a monolog) a poslech. Komunikace mezi učitelem a žákem probíhá formou výkladu, 
problémového a skupinového vyučování, besedy. Do výuky jsou zařazeny prvky budující povědomí o zdvořilostních normách cizího jazyka a chování 
v prostředí, kde společenství tento jazyk užívá jako jazyk mateřský. Součástí těchto hodin je výuka a procvičování gramatiky, výslovnosti, slovní zásoby, 
pravopisu, reálií zemí studovaného jazyka, konverzace v cizím jazyce na dané téma podle studovaného oboru. 
Učitel bude pro výuku cizího jazyka používat učebnici, pracovní sešit, autentické materiály, učitelské příručky, slovníky, internetové portály, metodiky a další 
zdroje informací vhodné k výuce. 
 
 
HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ŽÁKŮ 
Předmětem hodnocení je zejména pokrok v rozvoji řečových dovedností, hlavně postupné zdokonalování ústního projevu – jako srozumitelnost, plynulost, 
bohatost slovní zásoby, gramatická správnost a schopnost komunikace. Kromě krátkých průběžných testů jsou součástí hodnocení také čtyři písemné práce 
za rok. Účelem těchto prací je nácvik dovedností, které jsou nezbytné pro následné a možné zvládnutí státní maturity. Dále jsou to testy, které umožňují 
kontrolovat výsledky učení průběžně a ověřovat i znalost jednotlivých prostředků. Žák je ústně zkoušen minimálně dvakrát za pololetí. Ústní projev je 
hodnocen podle zmíněných kritérií. 
 
 
Kritéria hodnocení 
Evidence hodnocení výsledků vzdělávání žáků je zajišťována prostřednictvím programu Bakalář. Přístup do tohoto systému mají jednotliví učitelé. Stupeň 
prospěchu určuje učitel, který vyučuje příslušnému vyučovacímu předmětu. Každý druh zkoušky má v systému Bakalář přidělenu různou váhu k výpočtu 
váženého průměru. Výsledná známka prospěchu se neurčuje pouze na základě vypočteného průměru systémem Bakalář, ale je plně v kompetenci 
vyučujícího, který přihlíží k celkovému přístupu žáka k danému předmětu.  
 



Soukromá střední odborná škola a Střední odborné učiliště s. r. o., Znojemská 1027, Třebíč IČ: 253 25 531 
Zřizovatel:     JUDr. Michal Vostrý, MBA, LLM, Na Rozdílu 770/30a, Praha 6 
Kód a název oboru:   33-56-H/01   Truhlář       ŠVP: Truhlář 
Délka a forma studia:   tříleté denní studium       Platnost ŠVP: od 1. září 2018 počínaje 1. ročníkem 
 

32 

 

PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KOMPETENCÍ A PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT 
Žáci jsou vedeni k tomu, aby 

 využívali zeměpisné, hospodářské, dějepisné, společensko-politické a demografické informace o zemích daného jazyka 

 znali kulturu a pravidla společenského chování, respektovali a tolerovali tradice, zvyky a odlišné kulturní hodnoty národů jiných jazykových oblastí 

 komunikovali v situacích každodenního života a zapojili se do komunikativních činností 

 pracovali s informacemi a využívali odpovídající zdroje k jejich získávání (internet, slovníky, učebnice, cizojazyčné knihy a pomůcky) 

 rozuměli globálně souvislejším projevům a vyslechnutému sdělení 

 dokázali postihnout logickou strukturu sdělení, chápali téma, hlavní myšlenky projevu a důležité podrobnosti, rozlišovali podstatné a nepodstatné 
informace 

 rozuměli jednoduchým projevům s odbornou tematikou 

 určili téma textu a vyhledávali hlavní myšlenky 

 dovedli odhadovat významy neznámých výrazů podle kontextu a znalosti tvoření slov 

 využívali multimediální výukové programy 

 pracovali s odbornou literaturou 

 zpracovávali jednoduché texty a odborná témata s využitím odborné terminologie 

 hovořili samostatně 

 aktivně se účastnili dialogu 

 efektivně využívali prostředků informačních a komunikačních technologií v běžném každodenním životě 

 se  uplatnili  na trhu práce a přizpůsobili se jeho změnám 

 aktivně se účastnili diskusí, formulovali a obhajovali své názory a postoje, respektovali názory druhých 

 formulovali své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně 

 rozvíjeli komunikativní kompetence (prezentace, monolog, referáty, anotace, diskuze) 

 dokázali zkombinovat znalosti ze všech studovaných předmětů 

 
 
HODINOVÁ DOTACE 

 
Ročník 1. 2. 3. 

Počet hodin v týdnu 2 2 2 

Počet hodin za školní rok 66 66 64 
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1.ročník 
 

Rozpis učiva Výsledky vzdělávání 

1. Představení se a pozdravy 

 Sloveso to be 

 Osobní a přivlastňovací zájmena 

 Tvoření množného čísla 

 Abeceda 

 Názvy zemí 

 Základní číslovky 

 Telefonní rozhovor 

 Neurčitý člen 

 Základy anglické výslovnosti 

Žák:  

 zformuluje stručné informace o sobě 

 vyslovuje a čte správně abecedu, číslovky, barvy 

 popisuje předměty ve třídě se správným použitím předložek a členů 

 se naučí používat dvojjazyčné slovníky 

 rozumí školním a pracovním pokynům  

 používá správný tvar slovesa to be 

2. Setkání s lidmi 

 Sloveso to be v otázkách a v záporu 

 Krátké odpovědi 

 Přivlastňovací pád 

 Přídavná jména 

 V kavárně, ceny zboží 

 Rodokmen 

Žák: 

 časuje sloveso to be v přítomném čase 

 správně tvoří otázku a zápor 

 popisuje vztahy v rodině pomocí přivlastňovacího pádu 

 napíše dopis kamarádovi 

 objedná si v kavárně 

 přeloží text a používá i slovníky elektronické 

 přečte jednoduché anglické nápisy a rozumí jim 

 rozlišuje základní zvukové prostředky jazyka, vyslovuje srozumitelně 

3. Svět práce 

 Přítomný čas prostý – otázky, zápor 

 Názvy zaměstnání a jejich Jednoduchý popis 

 Hodiny 

 Používání zájmen 
 

Žák: 

 používá přítomný čas prostý v komunikaci 

 správně tvoří otázky a zápory 

 pojmenuje názvy různých povolání 

 čte jednoduchý anglický článek a dokáže odpovědět na otázky 

 používá jednoduché gramatické struktury 

 dodržuje základní pravopisné normy v písemném projevu 

 používá základní anglickou frazeologii vyjadřující souhlas, 
nesouhlas, váhavost či vstřícnost 

4. Denní program 

 Přítomný čas prostý 

 Časování sloves v přítomném čase 

 Koníčky a volný čas 

 Vazba like+ -ing 

Žák: 

 komunikuje na dané téma 

 aktivně pracuje s novou slovní zásobu 

 popíše svůj denní i týdenní program 

 čte s porozuměním jednoduché texty a po předchozí lexikální 
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 Vyplňování dotazníku 

 Neformální dopis přátelům  

 Základní předložky času a příslovce času  
 

přípravě i texty mírně náročnější 

 rozumí hlavním myšlenkám jednoduchého anglického projevu 

 rozumí základním slovům a frázím týkajících se osoby, rodiny a 
svého okolí 

 používá základní předložky a příslovce 

5. Bydlení 

 Popis vybavení domu 

 Předložky on, under, next to, in front of 

 Použití vazba there is/there are 

 Zájmena some and any 

 Ukazovací zájmena this/that/those/these 

 Spojky and, so, but, because 

Žák:  

 popíše jednoduše své bydliště a město, ve kterém bydlí 

 zeptá se na cestu a pochopí pomalu vysvětlované pokyny 

 aktivně pracuje s novou slovní zásobou 

 poskytne základní informace z textu použitím jednoduchých 
gramatických konstrukcí 

 dodržuje základní pravopisné normy v písemném projevu 

 
2. ročník 
 

Rozpis učiva Výsledky vzdělávání 

1. Cizí jazyky 

 Názvy zemí a jejich obyvatelé 

 Názvy jazyků 

 Modální slova can/could 

 Minulý čas prostý slovesa to be 

 Telefonní rozhovor 

 Formální dopis 

Žák: 

 aktivně pracuje s novou slovní zásobou týkající se názvů zemí a 
jazyků 

 používá sloveso can v otázkách, záporu a v kladných větách 
v přítomném čase a v minulém 

 vyjádří co umí nebo neumí dělat 

 vyjádří své schopnosti i pro minulost 

 časuje sloveso to be v minulém čase 

 zahájí a zakončí telefonní rozhovor 

 zaznamená vzkazy volajících 

 sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace vyslechnuté nebo 
přečtené 

 napíše neformální dopis  

 sestaví a napíše jednoduchý formální dopis 

2. Svátky 

 Minulý čas prostý v otázce i v záporu 

 Pravidelná a nepravidelná slovesa 

 Výslovnost koncovky – ed pravidelných sloves 

 Svátky a prázdniny 

Žák: 

 má dostatečnou slovní zásobu včetně frazeologie v rozsahu daných 
tematických celků 

 zná tvary pravidelných a nepravidelných sloves 

 převypráví jednoduchý příběh svými slovy 

 vypráví o svém dětství a o tom co prožil 
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 vyjádří blahopřání při různých příležitostech 

 čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty 

3.Odborná angličtina 

 Minulý čas prostý 

 Nepravidelná slovesa 

 Časové výrazy v minulosti 

 Datum, měsíce 

 Spojky  

 Popis kamaráda 

 Anglická výslovnost 

 Lidské vztahy a stavy 

Žák: 

 rozlišuje použití minulého času a přítomného 

 vypráví jednoduché příběhy, zážitky v přítomnosti a v minulosti 

 přeloží text s použitím slovníků 

 pracuje se zahraničními vyhledavači 

 vyjádří datum a letopočet 

 používá slovní  odbornou zásobu(nástroje v práci truhláře, materiály, 
druhy dřevin…) 

 rozlišuje základní zvukové prostředky jazyka 

 systematicky si vytváří návyky správné výslovnosti se zdůrazněním 
suprasegmentálních prvků (rytmus, přízvuk, intonace) 

4. Stravování  

 Slovní zásoba na téma jídlo a pití 

 Počitatelná a nepočitatelná Podstatná jména 

 Užití a nebo some s počitatelnými a nepočitatelnými podstatnými 
jmény 

 Otázky typy: Would you like…/ Do you like….?  

 Zájmena some, any, much, many 

 Jídlo ve světě 

 Vyjádření zdvořilé žádosti 

Žák: 

 aktivně používá slovní zásobu na dané téma 

 rozlišuje mezi počitatelnými a nepočitatelnými podstatnými jmény 

 správně používá uvedená zájmena 

 vyjádří zdvořilou žádost 

 si objedná v restauraci 

 popisuje své oblíbené jídlo a stravovací návyky v dané zemi 

 sestaví jídelní lístek a napíše recept svého oblíbeného jídla 

 vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných předvídatelných situacích 

 popíše stravovací návyky v naší země a srovná je s ostatními 
zeměmi 

5. Město a vesnice 

 Stupňování přídavných jmen 

 Nepravidelná přídavná jména 

 Sloveso have got 

 Slovní zásoba na téma město a vesnice 

 Orientace ve městě 

 Naše hlavní město 

Žák:  

 aktivně pracuje s novou slovní zásobou 

 komunikuje na dané téma v grafické a ústní podobě 

 správně stupňuje přídavná jména 

 zeptá se na cestu  

 orientuje se při vysvětlování cesty 

 používá stylisticky vhodné obraty umožňující nekonfliktní vztahy 
a komunikaci 

 prokazuje znalosti o našem hlavním městě 

6. Anglicky mluvící země 

 Základní údaje o anglicky mluvících zemích  

Žák: 

 popíše podrobněji způsob života v anglicky mluvících zemích 
a porovná ho s životem u nás 
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 prokazuje faktické znalosti především o geografických, 
demografických, hospodářských, politických, kulturních faktorech 
anglicky mluvících zemí 

 
3.ročník 

 
Rozpis učiva Výsledky vzdělávání 

1. Popis osoby 

 Přítomný čas průběhový 

 Vzhled člověka 

 Móda a oblečení 

 Přivlastňovací zájmena samostatně stojící 

 Nakupování oblečení 

Žák: 

 komunikuje na dané téma v grafické i ústní podobě 

 aktivně pracuje s novou slovní zásobou 

 správně používá tvary přítomného času průběhového 

 rozlišuje situace, ve kterých se používá přítomný čas prostý nebo 
průběhový 

 vede přirozený dialog, zeptá se na smysl nepochopeného výrazu či 
věty 

 volně reprodukuje jednoduchý nepřipravený text 

2. Cestování 

 Budoucí čas 

 Plány do budoucna 

 Použití vazby going to  

 Slovní zásoba k tématu Cestování 

 Předpověď počasí 

 Vyjádření návrhu - účelový infinitiv 

Žák: 

 má dostatečnou slovní zásobu včetně frazeologie v rozsahu daných 
tematických okruhů 

 užívá budoucí čas 

 vyjádří návrh, nesouhlas a jeho řešení 

 čte s porozuměním texty a po předchozí lexikální přípravě rozumí 
textům mírně náročnějším 

 naučí se používat dvojjazyčné slovníky na základě výběru správných 
významů dle svého textu 

 zapojí se do hovoru bez přípravy 

3. Lidské pocity a vlastnosti 

 Přídavná jména a příslovce 

 Tázací zájmena a příslovce 

 Tvoření otázek 

 Popis lidských vlastností a pocitů 

 Vyprávění příběhu 

 Cestování vlakem Komunikace na nádraží 
 

Žák: 

 aktivně pracuje s novou slovní zásobou 

 při tvoření otázek volí správné tázací zájmeno 

 sdělí hlavní myšlenky či informace z vyslechnutého či přečteného 
textu obsahujícího známý jazykový materiál i přiměřené množství 
neznámých výrazů či tvarů 

 vyjádří písemně svůj názor na text 

 uplatňuje různé techniky čtení textu 

 využívá logického odhadu významu neznámých výrazů či tvarů 
z kontextu 
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4.  Životopis 

 Předpřítomný čas a jeho použití 

 Předpřítomný čas v opozici s časem minulým prostým 

 Příslovce yet, never, just, already 

 Komunikace a slovní zásoba na téma letiště 

Žák: 

 souvisle hovořÍ v rámci probraných tematických okruhů i na základě 
vizuální opory 

 správně používá předpřítomný a minulý čas prostý 

 sdělí hlavní myšlenky z vyslechnutého a přečteného textu  

 volně reprodukuje nepřipravený text 

 v rozsahu aktivně osvojených jazykových prostředků vhodně, 
pohotově a jazykově relativně správně reaguje v běžných situacích 

 napíše vlastní životopis 

5. Rozšíření učiva 

 Odborná terminologie z oblasti práva, ekonomiky a veřejné správy 

 Žádost o místo 

 Formuláře 

 Formální dopisy 
 

Žák: 

 vyplní různé typy formulářů 

 sestaví neformální i jednoduchý formální dopis  

 sepíše svůj vlastní životopis 

 aktivně pracuje s odbornou slovní zásobou 

 využívá dvojjazyčný slovník i mluvnické příručky 
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5.3   Občanská nauka 

 
OBECNÝ CÍL VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Obecným cílem je připravit žáky na aktivní život v demokratické společnosti. Tedy pozitivně ovlivňovat hodnotovou orientaci žáků tak, aby byli slušnými lidmi 
a informovanými občany, kteří si váží demokracie a svobody. Vede žáky k seznámení se se společenskými, politickými a právními aspekty současného 
života. Směřuje žáky, aby byli slušnými, zdvořilými a taktními lidmi, kteří se dokáží v lidské společnosti aktivně  zapojit do života. Uznávají principy svobod 
a kritické tolerance. Dále OBN učí žáka rozumět problematice soudobého světa, varuje žáky před negativními jevy ve společnosti a učí je se jim bránit. Buduje 
a posiluje hodnotovou orientaci žáků. 
Občanská nauka patři k  důležitým odborným předmětům  studovaného oboru.  Osvojených vědomostí využijí  žáci ve styku s jinými lidmi a různými 
institucemi, při řešení otázek svého občanského rozhodování a i při řešení problémů osobního, právního i sociálního charakteru. Předmět občanská nauka učí 
studenty kriticky myslet, rozvíjí logické myšlení žáků, nenechat se manipulovat a co nejvíce rozumět  situacím, v nichž žijí. 
Vede žáky k dovednosti formulovat své myšlenky a na tomto základě rozvíjet své komunikativní schopnosti. 
 
CHARAKTERISTIKA UČIVA 
Obsah učiva předmětu občanská nauka je rozložen do všech tří ročníků.  
V části Člověk v lidském společenství směřuje výuka k tomu, aby se žák seznámil se společenskou etiketou, slušným chováním, aby si uvědomil význam 
celoživotního vzdělávání a pozitivního využívání volného času, aby se seznámil se strukturou a fungováním společnosti a s problematikou víry a náboženství. 
V části Člověk jako občan v demokratickém státě směřuje výuka k tomu, aby se žák dověděl co je demokracie a občanská společnost, aby charakterizoval  
rozdíl mezi demokratickou a nedemokratickou vládou, aby se seznámil s Ústavou ĆR a současným českým politickým systémem, se základními lidskými 
právy a svobodami. 
V části člověk a právo se žák seznámí se základy fungování práva a právní společnosti. Seznámí se s trestním, občanským, rodinným, pracovním právem 
a občanskoprávním řízením. 
V části Česká republika, Evropa a svět směřuje výuka k tomu, aby se žák seznámil se současnou mezinárodní situací, globálními problémy, mezinárodními 
organizacemi a vztahem České republiky k nim. 
 
CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI CITŮ, POSTOJŮ, HODNOT A PREFERENCÍ 
Výuka směřuje k tomu, aby žák: 

 využíval svých právních vědomostí a dovedností v praktickém životě, tj. ve styku s jinými lidmi, při řešení praktických otázek svého osobního a 
sociálního rozhodování a hodnocení 

 získával a kriticky hodnotil informace z různých zdrojů - verbálních, ikonických (média -televize, tisk, rozhlas, internet) 

 formuloval věcně, pojmově a formálně správně své názory 

 odpovědně přistupoval k řešení a rozhodování životních situací 

 kriticky posuzovat skutečnost kolem sebe,  přemýšlet o ní, tvořit si vlastní názor  a správně ji formulovat, nenechal se manipulovat 

 uznával, že základní hodnotou je život, a proto je potřeba jej chránit 

 na základě vlastní identity ctil identitu jiných lidí, oprostil se ve vztahu k jiným lidem od předsudků, intolerance, rasismu, etnické, nacionální, 
náboženské 

 a  jiné nesnášenlivosti, tedy kriticky vnímat multikulturní soužití 
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 jednal ekologicky, chápat, jak životní prostředí působí na zdraví člověka 

 tolerovat a přijímat různé názory 

 pokládal si v životě praktické otázky mravního, etického i filozofického charakteru 
 
STRATEGIE VÝUKY 
Předmět občanská nauka má výchovný charakter. Má žáky vést k osobní odpovědnosti a ke kritickému myšlení jako základu pro uvážlivé jednání v životě. 
Význam je kladen na  důkladné průběžné  opakování učiva, shrnutí a zobecnění poznatků. 
Doporučenými strategiemi výuky předmětu občanská nauka jsou: 

 metoda diskuze žáků k vyjádření svých postojů a názorů 

 frontální učení (výklad nového učiva) 

 audiovizuální technika 

 skupinová diskuse 

 modelové situace 

 práce s informacemi, s právními normami, textem, encyklopediemi, internet 

 práce ve skupinách (aktivizační metoda) 

 hodnocení a sebehodnocení 

 exkurze 
 
HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ŽÁKŮ 
Žáci jsou hodnoceni pomocí pětistupňové klasifikace, přičemž bližší podrobnosti stanovuje Hodnocení výsledků výchovně vzdělávacího procesu, který je 
nedílnou součástí Školního řádu. Při hodnocení je kladen důraz na: 

 hloubku žákova porozumění společenským jevům i procesům 

 schopnost používat poznatky při praktickém řešení různých problémů 

 aktivní přístup 

 umění pracovat soustavně a samostatně 

 teoretické zvládnutí základních pojmů 

 jednání a chování žáků v souladu s osvojovanými principy společenského chování a mezilidských vztahů 

 kultivované vyjadřování vlastních názorů a respekt k názorům druhých 
Vhodnou metodou při hodnocení s ohledem na skutečnost, že předmět občanská nauka klade důraz na rozvoj komunikativních schopností žáka, by mělo být 
ústní zkoušení. Součástí  klasifikace bude i hodnocení referátů a orientace v aktuálním domácím i celosvětovém dění. 
 
PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ: 
Žáci byli vedeni k rozvoji klíčových kompetencí tak, aby: 

 pracovali s učebnicemi, příručkami a další literaturou 

 získávali informace z různých zdrojů - textových a ikonických (obrazových) nebo kombinovaných (film) - kriticky je hodnotit v mezích svých schopností 
a vzdělanostní úrovně (mediální gramotnost) 

 vyjadřovali se přiměřeně situaci, své myšlenky a názory formulovali srozumitelně a souvisle,  ovládali zásady komunikace 
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 naslouchali pozorně druhým, účastnili se diskusí, kriticky hodnotili a tolerovali názory jiných lidí 

 diskutovali o obecně lidské, politické, právní, hospodářské, sociální, praktické a etické problematice ( rozumí se pouze na úrovni vzdělanostních 
a poznatkových možností), v diskuzi přijímat nebo vyvracet názory partnerů na základě ověřených faktů a z nich plynoucích argumentů s tím, 
že ve složitějších a nejednoznačných problémech nedojdeme k jedinému nejlepšímu řešení nebo názoru (každé řešení nebo názor může mít svá 
pozitiva i negativa) 

 vystupovali proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci 

 přispívali k utváření vhodných mezilidských vztahů 

 jednali v souladu s morálními principy, přispívali k uplatňování demokratický hodnot 

 aktivně se zajímali o politické a společenské dění nejen u nás, ve světě, ale i v záležitostech lokálního charakteru 
 
 
HODINOVÁ DOTACE 

 
Ročník 1. 2. 3. 

Počet hodin v týdnu 1 1 1 

Počet hodin za školní rok 33 33 32 

 
Pozn. 
Vzhledem ke spojování 2. a 3. ročníku bude probíhat výuka občanské nauky takto: 

 V sudém školním roce (např. 2018/2019) bude vyučováno ve 2. a 3. ročníku dle učebního plánu 3. ročníku. 

 V lichém školním roce (např. 2019/2020) bude vyučováno ve 2. a 3. ročníku dle učebního plánu 2. ročníku. 
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1.ročník 
 

Rozpis učiva Výsledky vzdělávání 

1. Člověk v lidském společenství 

 Lidská společnost a společenské skupiny, současná česká 
společnost, její vrstvy 

 Odpovědnost, slušnost, optimismus a dobrý vztah k lidem jako 
základ demokratického soužití v rodině a i v širší komunitě 

 Sociální nerovnost a chudoba v současné společnosti 

 Hospodaření jednotlivce a rodiny; řešení krizových finančních 
situací, sociální zajištění občanů 

 Rasy, národy a národnosti; většina a menšiny ve společnosti – 
klady vzájemného obohacování a problémy multikulturního soužití; 
genocida v době druhé světové války (Slovanů, Židů, Romů  
a politických odpůrců); migrace v současném světě (migranti  
a azylanti) 

 Postavení můžu a žen v rodině a ve společnosti 

 Víra a atheismus, náboženství a církve, náboženská hnutí a sekty, 
náboženský fundamentalismus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Žák: 

 popíše na základě pozorování lidí kolem sebe a informací z médií, 
jak jsou lidé v současné české společnosti rozvrstveni z hlediska 
národnosti, náboženství a sociálního postavení; vysvětlí, proč sám 
sebe přiřazuje k určitému etniku (národu…) 

 dovede aplikovat zásady slušného chování v běžných životních 
situacích; uvede příklady sousedské pomoci a spolupráce, lásky, 
přátelství a dalších hodnot 

 uvede, jaká práva a povinnosti pro něho vyplývají z jeho role 
v rodině, ve škole, na pracovišti 

 dovede sestavit fiktivní odpovědný rozpočet životních nákladů 

 na konkrétních příkladech vysvětlí, z čeho může vzniknout napětí 
nebo konflikt mezi příslušníky většinové společnosti a příslušníkem 
některé z menšin 

 vysvětlí na příkladech osudů lidí (např. civilistů, zajatců, Židů, Romů, 
příslušníků odboje…), jak si nacisté počínali na okupovaných 
územích 

 uvede konkrétní příklady ochrany menšin v demokratické společnosti 

 je schopen rozeznat zcela zřejmé konkrétní příklady ovlivňování 
veřejnosti (např. v médiích, v reklamě, jednotlivými politiky…) 

 na základě pozorování života kolem sebe a informací z médií uvede 
příklady porušování genderové rovnosti (rovnosti mužů a žen) 

 popíše specifika některých náboženství, k nímž se hlásí obyvatelé 
ČR a Evropy 

 vysvětlí, čím mohou být nebezpečné některé náboženské sekty nebo 
náboženská nesnášenlivost 

 
2.ročník  
 

Rozpis učiva Výsledky vzdělávání 

1. Člověk jako občan  

 Lidská práva, jejich obhajování a možné zneužívání, veřejný 
ochránce práv, práva dětí  

Žák: 

 uvede základní lidská práva, která jsou zakotvena v českých 
zákonech – včetně práv dětí, popíše kam se obrátit, když jsou lidská 
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 Svobodný přístup k informacím, média (tisk, televize, rozhlas, 
internet), funkce médií, kritický přístup k médiím, média jako zdroj 
zábavy a poučení  

 Stát a jeho funkce, ústava a politický systém ČR, struktura veřejné 
správy, obecní a krajská samospráva  

 Politika, politické strany, volby, právo volit  

 Politický radikalismus a extremismus, aktuální česká extremistická 
scéna a její symbolika, mládež a extremismu  

 Občanská společnost, občanské ctnosti potřebné pro demokracii  
a multikulturní soužití  

 Základní hodnoty a principy demokracie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

práva ohrožena 

 uvede příklady jednání, které demokracii ohrožuje (sobectví, korupce, 
kriminalita, násilí, neodpovědnost…) 

 vysvětlí, proč je třeba zobrazení světa událostí a lidí v mediích 
(mediální obsahy) přijímat kriticky 

 uvede, k čemu je pro občana dnešní doby prospěšný demokratický 
stát a jaké má ke svému státu a jeho ostatním lidem občan 
povinnosti 

 uvede nejvýznamnější české politické strany, vysvětlí, proč se 
uskutečňují svobodné volby a proč se jich mají lidé zúčastnit 

 uvede příklady extremismu, např. na základě mediálního 
zpravodajství nebo pozorováním lidí kolem sebe 

 uvede konkrétní příklad pozitivní občanské angažovanosti 

 uvede základní zásady a principy, na nich je založena demokracie 

 dovede debatovat o zcela jednoznačném a mediálně známém 
porušení principů nebo zásad demokracie 

 v konkrétních příkladech ze života rozliší pozitivní jednání, které je 
v souladu s občanskými cnostmi, od špatného nedemokratického 
jednání 

 objasní, jak se mají řešit konflikty mezi vrstevníky a žáky; co se 
rozumí šikanou a vandalismem 

2. Člověk a právo  

 Právo a spravedlnost, právní stát, právní ochrana občanů, právní 
vztahy  

 Soustava soudů v ČR, právnická povolání (notáři, advokáti, 
soudcové)  

 Právo a mravní odpovědnost v běžném životě  

 Vlastnictví, smlouvy, odpovědnost za škodu  

 Manželé a partneři, děti v rodině, domácí násilí  

 Trestní právo – trestní odpovědnost, tresty a ochranná opatření, 
orgány činné v trestním řízení (policie, státní zastupitelství, 
vyšetřovatel, soud)  

 Kriminalita páchaná na mladistvých a na dětech, kriminalita 
páchaná mladistvými. 

Žák: 

 popíše, čím se zabývá policie, soudy, advokacie a notářství 

 uvede, kdy je člověk způsobilý k právním úkonům a má trestní 
odpovědnost  

 dovede reklamovat zakoupené zboží nebo služby 

 dovede z textu fiktivní smlouvy zjistit, jaké mu z ní vyplývají 
povinnosti a práva 

 vysvětlí práva a povinnost mezi dětmi a rodiči, mezi manželi 

 dovede aplikovat postupy vhodného jednání, stene-li se svědkem 
nebo obětí kriminálního jednaní (šikana, lichva, násilí, vydírání…) 
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3.ročník 
 

Rozpis učiva Výsledky vzdělávání 

1. Člověk a hospodářství 

 Trh a jeho fungování (zboží, nabídka, poptávka, cena) 

 Hledání zaměstnání, služby úřadů práce 

 Nezaměstnanost, podpora v nezaměstnanosti, rekvalifikace 

 Vznik, změna a ukončení pracovního poměru 

 Povinnosti a práva zaměstnance a zaměstnavatele 

 Druhy škod, předcházení škodám, odpovědnost za škodu 

 Peníze, hotovostní a bezhotovostní peněžní styk 

 Mzda časová a úkolová 

 Daně, daňové přiznání 

 Sociální a zdravotní pojištění 

 Služby peněžních ústavů 

 Pomoc státu, charitativních a jiných institucí sociálně potřebným 
občanům 

 

Žák:  

 vysvětlí, co má vliv na zboží 

 dovede vyhledat nabídky zaměstnání, kontaktovat případného 
zaměstnavatele a úřad práce, prezentovat své pracovní dovednosti 
a zkušenosti 

 popíše, co má obsahovat pracovní smlouva 

 dovede vyhledat poučení a pomoc v pracovněprávních záležitostech 

 dovede si zřídit peněžní účet, provést bezhotovostní platbu, sledovat 
pohyb peněz na svém účtu 

 dovede si zkontrolovat, zda jeho mzda a pracovní zařazení 
odpovídají pracovní smlouvě 

 vysvětlí, proč občané platí daně, sociální a zdravotní pojištění 

 dovede zjistit, jaké služby poskytuje konkrétní peněžní ústav 
a posoudit, zda konkrétní služby jsou pro něho únosné (např. 
půjčka) 

 dovede vyhledat pomoc, ocitne-li se v tíživé situaci 
 

2. Česká republika, Evropa a svět 

 Současný svět; bohaté a chudé země, velmoci; ohniska napětí 
v soudobém světě 

 ČR a její sousedé 

 České státní a národní symboly 

 Globalizace 

 Globální problémy 

 ČR a evropská integrace 

 Nebezpečí nesnášenlivosti a terorismu ve světě 
 

 
 
 
 
 
 

Žák: 

 dovede najít ČR na mapě světa a Evropy, podle mapy popíše její 
polohu a vyjmenuje sousední státy 

 popíše státní symboly 

 vysvětlí, k jakým nadnárodním uskupením ČR patří a jaké jí z toho 
plynou závazky 

 uvede příklady velmocí, zemí vyspělých, rozvojových a zemí velmi 
chudých 

 na příkladech z hospodářství, kulturní sféry nebo politiky popíše, 
čemu se říká globalizace 

 uvede hlavní globální problémy dnešního světa 

 popíše, proč existuje EU a jaké povinnosti a výhody z členství v EU 
plynou našim občanům 

 na příkladu (z médií nebo z jiných zdrojů) vysvětlí, jakých metod 
používají teroristé a za jakým účelem  
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5.4 Fyzika   

 
OBECNÝ CÍL VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět směřuje k tomu, aby žáci uměli: 

 využívat fyzikálních poznatků a dovedností v praktickém životě ve všech situacích,které souvisejí s přírodovědnou oblastí; 

 logicky uvažovat, analyzovat a řešit jednoduché fyzikální problémy; 

 pozorovat a zkoumat přírodu zpracovávat a vyhodnocovat získané údaje; 

 komunikovat, vyhledávat a interpretovat přírodovědné informace a zaujímat k nim stanovisko, využívat získané informace v diskusi k odborné 
tematice; 

 porozumět základním ekologickým souvislostem a postavení člověka v přírodě a zdůvodnit nezbytnost udržitelného rozvoje; 
 
CHARAKTERISTIKA UČIVA 
Výuka předmětu Fyzika, jako součástí přírodních věd přispívá k hlubšímu a komplexnímu pochopení přírodních jevů a zákonů, k formování žádoucích vztahů 
k přírodnímu prostředí. 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 fyzikálního vzdělávání je především naučit žáky využívat přírodovědných poznatků v profesním i občanském životě, klást si otázky o okolním světě 
a vyhledávat k nim relevantní, na důkazech založené odpovědi. 
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 
 
STRATEGIE VÝUKY 
Vedle frontální výuky jsou dalšími metodami práce žáků s textem, samostatné i skupinové řešení jednoduchých úkolů ,zdůvodnění a obhajoba řešení,  
komunikace včetně diskusních metod. Součástí jsou i odborné exkurze – dle aktuální nabídky 
Po každém tematickém celku žáci řeší příklady z dané oblasti. 
 
HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ŽÁKŮ 
Žáci jsou hodnoceni pomocí pětistupňové klasifikace, přičemž bližší podrobnosti stanovuje Hodnocení výsledků výchovně vzdělávacího procesu, které je 
nedílnou součástí Školního řádu. Při hodnocení je kladen důraz na: 

 aktivní zájem o předmět 

 porozumění poznatkům fyziky a jejich aplikaci 

 schopnost kritického myšlení a samostatnost úsudku 

 dovednosti při práci s odbornými texty a samostatné vyhledávání informací a jejich hodnocení z hlediska fyzikálních principů 
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PŘÍNOS  PŘEDMĚTU K ROZVOJI KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ 
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci měli pozitivní vztah k učení a vzdělávání; ovládali různé techniky učení, uměli si vytvořit vhodný studijní režim 
a podmínky, efektivně vyhledávali a zpracovávali informace a uplatňovali různé způsoby práce s textem, s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. 
výklad, přednášku, proslov aj.), pořizovat si poznámky, využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí, sledovat 
a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení  výsledků svého učení od jiných lidí, znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména 
v oboru a povolání. 
Výuka směruje k tomu, aby absolventi byli schopni samostatně řešit běžné pracovní i mimopracovní problémy, tzn.: 

 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 a myšlenkové operace 

 volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit  

 využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve; 

 spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení) 
 
Vzdělávání směřuje k tomu, aby byli žáci schopni vyjadřovat se v písemné i ústní formě v různých životních i pracovních situacích, tzn. aby se uměli 
vyjadřovat přiměřeně účelu jednání a situaci , formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, obhajovat své názory a postoje. 
Vzdělávání směřuje k tomu, aby byli žáci schopni funkčně využívat fyzikální znalosti v různých životních situacích, tzn. že absolventi by měli: 

 správně používat a převádět běžné jednotky  

 používat fyzikální pojmy. číst různé formy grafického znázornění (tabulky, grafy, schémata apod.) 

 provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy 

 nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je popsat a využít pro dané řešení 

 poznat základní fyzikální zákonitosti světa 
 

 
HODINOVÁ DOTACE 

 
Ročník 1. 2. 3. 

Počet hodin v týdnu 1 1 0 

Počet hodin za školní rok 33 33 0 
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1.ročník 
 

Rozpis učiva Výsledky vzdělávání 

1. Úvod, popis předmětu  

 Základní pojmy a veličiny  

 Soustava SI 
 

Žák  

 objasní rozdíl mezi vektorovými a skalárními veličinami, pozná 
základní jednotky mezinárodní soustavy SI 

2. Mechanika 

 Pohyby přímočaré, pohyb rovnoměrný po kružnici 

 jednoduché stroje  

 Newtonovy pohybové zákony,  Gravitace 

 Mechanická práce a energie 
 

Žák: 

 rozliší druhy pohybů a řeší jednoduché úlohy na pohyb hmotného 
bodu; 

 určí síly, které působí na tělesa, a popíše, druh pohybu  

 určí mechanickou práci a energii při pohybu tělesa  
 

3. Termika  

 Teplota, teplotní roztažnost látek 

 Teplo a práce, přeměny vnitřní energie tělesa 

 Tepelné motory 
 
 

Žák : 

 vysvětlí význam teplotní roztažnosti látek 

  popíše principy nejdůležitějších tepelných motorů 

 popíše přeměny skupenství látek a jejich význam v přírodě a 
v technické praxi 

4. Vlnění a optika 

 Mechanické kmitání a vlnění 

 Zvukové vlnění 

 Světlo a jeho šíření 

 Zrcadla a čočky, oko 

Žák : 

 rozliší základní druhy mechanického vlnění a popíše jejich šíření; 

 charakterizuje základní vlastnosti zvuku 

 charakterizuje světlo a jeho vlastnosti 

 
2.ročník 
 

Rozpis učiva Výsledky vzdělávání 

1.  Elektřina a magnetismus 

 Elektrický náboj tělesa, Elektrické pole 

 Zákony elektrického proudu, Polovodiče 

 Magnetické pole, Elektromagnetická indukce 

 Vznik střídavého proudu, přenos elektrické energie 

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  

 určí magnetickou sílu v magnetickém poli vodiče s proudem; 

 popíše princip generování střídavých proudů a jejich využití v 
energetice 



Soukromá střední odborná škola a Střední odborné učiliště s. r. o., Znojemská 1027, Třebíč IČ: 253 25 531 
Zřizovatel:     JUDr. Michal Vostrý, MBA, LLM, Na Rozdílu 770/30a, Praha 6 
Kód a název oboru:   33-56-H/01   Truhlář       ŠVP: Truhlář 
Délka a forma studia:   tříleté denní studium       Platnost ŠVP: od 1. září 2018 počínaje 1. ročníkem 
 

47 

 

 

2. Struktura a vlastnosti látek 

 Rozdělení látek.  

 Vlastnosti plynů, kapalin, pevných látek 

 Struktura pevných látek, kapalin, plynů 

 Přeměny skupenství 

Žák : 

 orientuje se v  základních vlastnostech a proměnách skupenství látek 

 popíše základní zákony – Archimedův, Pascalův, a jejich využití 
v praxi 

3.  Fyzika atomu 

 Model atomu,  nukleony,  

 Radioaktivita a atomové záření 

 Jaderná energie a její využití 
 
 

Žák :  

 popíše strukturu elektronového obalu 

 popíše stavbu atomového jádra a charakterizuje základní nukleony 

 vysvětlí podstatu radioaktivity  

 popíše způsoby ochrany před jaderným zářením 
 

4. Vesmír 

 Slunce, planety a jejich pohyb, komety 

 Hvězdy a galaxie 

Žák: 

 popíše objekty ve sluneční soustavě 

 charakterizuje základní typy hvězd, míru lidské možnosti. 
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5.5 Chemie  

 
OBECNÉ CÍLE PŘEDMĚTU 
Cílem výuky předmětu chemie je poskytnout žákům soubor poznatků o chemických látkách, jejich vlastnostech a využití a naučit se využívat těchto poznatků 
v profesním a občanském životě. Chemické vzdělávání směřuje zejména k tomu, aby žáci pochopili základní pojmy a zákonitosti chemie, pochopili a uměli 
používat základní chemické názvosloví, uměli pracovat s chemickými veličinami, jednotkami a chemickými rovnicemi a uměli tyto znalosti využít při řešení 
praktických úloh. Dalším cílem je také, aby žáci znali využití základních chemických látek v praxi a běžném životě, uvědomovali si jejich vliv na zdraví člověka 
a životní prostředí, zvládli základní pravidla bezpečnosti práce s chemickými látkami a uměli poskytnout nejnutnější první pomoc. V neposlední řadě je třeba, 
aby žáci uměli vyhledávat potřebné informace o chemických  látkách. 
 
CHARAKTERISTIKA UČIVA 
Předmět chemie se vyučuje v prvním ročníku v rozsahu jedna hodina týdně. Laboratorní práce zařazeny nejsou vzhledem k nízké hodinové dotaci. Žáci 
vypracovávají jednu samostatnou práci zaměřenou na určitou chemickou látku. 
Učivo je rozčleněno do čtyř tématických bloků – obecná chemie, anorganická chemie, organická chemie, biochemie. 
Obecná chemie  

 zde se budeme zabývat především klasifikací látek, stechiometrickými výpočty, chemickými rovnicemi, roztoky a názvoslovím 
Anorganická chemie 

 zde je kladen důraz na znalost vlastností některých vybraných prvků, jejich sloučenin a možnosti jejich využití 
Organická chemie  

 pozornost je věnována skupinám uhlovodíků a jejich derivátům a jejich využití v běžném životě i odborné praxi 
Biochemie  

 poskytuje žákům informace o chemických dějích a látkách v živém organismu 
 
STRATEGIE VÝUKY 
Při výuce je používán frontální výklad, který je doplňován aktivizačními metodami. Jedná se zejména o skupinové práce, samostatné vyhledávání informací 
a  diskuse. Součástí je i vypracování seminární práce na téma „Co víme o chemické látce“. Každý žák dostane v rámci zadání jinou chemickou látku, 
o které zpracuje krátkou prezentaci v powerpointu.  
 
HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ŽÁKŮ 
Žáci jsou hodnoceni na základě ústního zkoušení a krátkých testů zaměřených zejména na chemické výpočty a názvosloví. Hodnocení se provádí pomocí 
stupnice 1-5. Do hodnocení je také zahrnuta aktivita žáka při výuce a vypracování seminární práce. 
 
PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ 
Po zvládnutí učiva žák:  

 je schopen samostatně využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí 

 dokáže přijímat hodnocení výsledků svého učení ze strany jiných lidí 

 umí volit prostředky a způsoby vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívá vědomostí a zkušeností nabytých dříve 
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 spolupracuje při řešení problémů s jinými lidmi 

 formuluje své myšlenky srozumitelně a souvisle 

 zaznamenává písemně podstatné myšlenky a údaje z textů 

 přijímá a plní odpovědně svěřené úkoly 

 chápe význam životního prostředí pro člověka 

 uznává hodnotu života, uvědomuje si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních 

 správně používá a převádí běžné jednotky 

 nakládá s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí 
 
 

HODINOVÁ DOTACE 

 
Ročník 1. 2. 3. 

Počet hodin v týdnu 1 0 0 

Počet hodin za školní rok 33 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Soukromá střední odborná škola a Střední odborné učiliště s. r. o., Znojemská 1027, Třebíč IČ: 253 25 531 
Zřizovatel:     JUDr. Michal Vostrý, MBA, LLM, Na Rozdílu 770/30a, Praha 6 
Kód a název oboru:   33-56-H/01   Truhlář       ŠVP: Truhlář 
Délka a forma studia:   tříleté denní studium       Platnost ŠVP: od 1. září 2018 počínaje 1. ročníkem 
 

50 

 

1.ročník 
 

Rozpis učiva Výsledky vzdělávání 

1. Obecná chemie 

 Klasifikace látek 

 Chemické látky a směsi 

 Oddělování složek směsí 

 Stavební částice látek 

 Periodická soustava prvků 

 Chemické rovnice 

 Látkové množství, molární hmotnost 

 Roztoky a jejich koncentrace 
 

Žák: 

 rozlišuje pojmy chemická látka a směs 

 rozlišuje fyzikální a chemické vlastnosti látek 

 vyjmenuje principy oddělování složek ze směsí 

 rozlišuje pojmy molekula, atom a iont 

 popíše a nakreslí strukturu atomu 

 popíše charakteristické vlastnosti prvků na základě jejich umístění 
v periodické soustavě prvků 

 zapíše jednoduchou chemickou reakci chemickou rovnicí 

 charakterizuje  pojmy látkové množství, molární a atomová 
hmotnost a umí s nimi operovat 

 vypočítá  roztoky dle požadovaného složení 

 provádí jednoduché chemické výpočty, které lze využít v  životě i 
praxi 

2. Anorganická chemie 

 Názvosloví anorganických  

 sloučenin 

 Přehled vybraných prvků 

 Využití anorganických látek v praktickém životě 
 

Žák: 

 charakterizuje vybrané prvky a jejich sloučeniny 

 vytvoří chem. vzorce a názvy vybraných anorganických sloučenin 

 popíše  využití vybraných prvků a anorg. sloučenin v běžném životě 
a posoudí je z hlediska vlivu na zdraví a životní prostředí 

 zhotoví prezentaci jednoho vybraného prvku nebo sloučeniny 
na základě zpracování  informací z různých informačních zdrojů 

3. Organická chemie 

 Obecné vlastnosti organických sloučenin 

 Klasifikace  a názvosloví  

 organických sloučenin 

 Využití uhlovodíků  v běžném životě a odborné praxi  

 Názvosloví a vlastnosti některých derivátů 

Žák: 

 popíše  vazebné vlastnosti uhlíku a tím i různost organických látek 

 charakterizuje základní skupiny uhlovodíků tvoří jednoduché 
chemické vzorce a názvy 

 vysvětlí vliv organických látek na zdraví a na životní prostředí 

4. Biochemie 

 Chemické složení živých organismů 

 Rozdělení a charakteristika  

 přírodních látek  

 Biochemické děje 

Žák: 

 charakterizuje  biogenní prvky 

 popíše význam lipidů, bílkovin a sacharidů pro živý organismus 

 roztřídí skupiny vitamínů a jejich význam pro živý organismus 

 uvede význam enzymů, hormonů a funkci nukleových kyselin 

 pojmenuje a  zhodnotí  vybrané biochemické děje 
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5.6 Základy  biologie a ekologie 

 
OBECNÉ CÍLE 
Vyučovací předmět „Základy biologie a ekologie“ je součástí vzdělávací oblasti „Přírodovědné vzdělávání“, která zahrnuje okruh problémů spojených se 
zkoumáním přírody, člověka a vztahů mezi nimi. Obsah učiva je vybrán tak, aby si v průběhu vzdělávání studenti mohli vytvořit ucelenou představu o vztazích 
mezi neživou a živou přírodou, seznámili se s různými formami života na Zemi a naučili se chápat spojení člověka s přírodou. 
Žáci dostávají příležitost uvědomit si užitečnost přírodovědných poznatků a jejich aplikaci v praktickém životě. Žáci se učí klást si otázky a hledat na ně 
odpovědi, hledat a řešit problémy. Poznávají mnohotvárnost přírody, souvislosti mezi stavem přírody a lidskou činností. Závislost člověka na přírodních 
zdrojích, vlivy člověka na stav životního prostředí a lidského zdraví. Učí se zkoumat změny probíhající v přírodě, využívat přírodovědné poznání ve prospěch 
ochrany životního prostředí. 
 
CHARAKTERISTIKA UČIVA 
Vyučovací předmět „Základy biologie a ekologie“ má hodinovou dotaci 1 hodina týdně v 2. ročníku. Celková hodinová dotace je tedy 33 hodin. Učivo je 
rozděleno do 3 samostatných bloků: základy biologie, ekologie a člověk a životní prostředí. V rámci výuky jsou žákům zadávány praktické úkoly, které 
uplatňují teoretické znalosti a převádějí je do běžného života. 
 
STRATEGIE VÝUKY 
Při výuce je používán frontální výklad, který je doplňován aktivizačními metodami. U frontálního výkladu bude  využíván také  dataprojektoru. Může se jednat 
i o skupinovou práci, samostatné vyhledávání informací  a  diskuse.  
 
HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ŽÁKŮ 
Žáci budou hodnoceni  v souladu s podmínkami stanovenými v „Hodnocení výchovně vzdělávacího procesu“ Základem bude písemné opakování 
a to vždy po ukončené kapitole. Další hodnocení bude na základě ústního zkoušení.  
 
 
PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ 
Po zvládnutí učiva žák: 

 vyjádří vlastními slovy základní vlastnosti živých soustav 

 popíše buňku  

 vyjmenuje  základní skupiny organismů a porovná je 

 popíše stavbu lidského těla   

 uvede principy zdravého životního stylu 

 jmenuje  příklady bakteriálních virových onemocnění a možnosti prevence 

 vysvětlí základní ekologické pojmy 

 charakterizuje abiotické a biotické faktory prostředí 

 uvede základní vztahy mezi organismy ve společenství 

 popíše koloběh látek v přírodě 
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 charakterizuje typy krajin a jejich využívání člověkem 

 hodnotí vliv různých činností člověka na složky životního prostředí 

 charakterizuje působení životního prostředí na člověka a jeho zdraví 

 popíše způsoby nakládání s odpady 

 vyjmenuje globální problémy na zemi 

 charakterizuje přírodní zdroje surovin a energie  

 uvede základní znečišťující látky (vzduch, voda, půda) 

 vyhledá chráněná území v ČR a regionu 

 zdůvodní odpovědnost každého jedince za ochranu přírody a životního prostředí 

 navrhne na konkrétním příkladu z občanského života řešení vybraného environmentálního problému 
 
 
HODINOVÁ DOTACE 

 
Ročník 1. 2. 3. 

Počet hodin v týdnu 0 1 0 

Počet hodin za školní rok 0 33 0 
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2.ročník 
 

Rozpis učiva Výsledky vzdělávání 

1. Základy biologie 

 Vznik a vývoj života na Zemi 

 Vlastnosti živých soustav 

 Typy buněk 

 Rozmanitost organismů a jejich charakteristika 

 Biologie člověka 

 Dědičnost a proměnlivost 

 Zdraví a nemoc  
 

Žák: 

 charakterizuje názory na vznik a vývoj života na Zemi 

 vyjadřuje vlastními slovy vlastnosti živých soustav 

 popíše buňku a vysvětlí rozdíly mezi prokaryotickou a eukaryotickou 
buňkou 

 charakterizuje rostlinnou a živočišnou buňku 

 vyjmenuje základní skupiny organismů a porovná je 

 popíše stavbu lidského těla a vysvětlí funkci orgánů a orgánových 
soustav, interpretuje  význam genetiky 

 popíše význam zdravé výživy a uvede principy zdravého životního 
stylu 

 uvede příklady bakteriálních, virových a jiných onemocnění 
a možnosti prevence 

2. Ekologie 

 Základní ekologické pojmy 

 Ekologické faktory prostředí 

 Potravní řetězce 

 Koloběh látek v přírodě a tok energie 

 Typy krajiny 

Žák: 

 určí základní ekologické pojmy 

 popíše biotické a abiotické faktory prostředí 

 uvádí základní vztahy mezi organismy ve společenstvu 

3. Člověk a životní prostředí 

 Vzájemné vztahy mezi člověkem a životním prostředím 

 Dopady činností člověka na životní prostředí 

 Přírodní zdroje energie a surovin 

 Odpady 

 Globální problémy 

 Ochrana přírody a krajiny 

 Nástroje společnosti na ochranu životního prostředí 

 Zásady udržitelného rozvoje 

 Odpovědnost jedince za ochranu přírody a životního prostředí 

Žák: 

 hodnotí vliv různých činností člověka na jednotlivé složky prostředí 

 charakterizuje působení životního prostředí na člověka a jeho zdraví 

 charakterizuje přírodní zdroje surovina energie z hlediska jejich 
obnovitelnosti, posoudí vliv jejich využívání na prostředí 

 popíše způsoby nakládání s odpady, charakterizuje globální problémy  

 uvede základní znečišťující látky v ovzduší, ve vodě, půdě 

 uvede příklady chráněných území v ČR a v regionu 

 uvede základní ekonomické, právní a informační nástroje společnosti 
na ochranu přírody a prostředí 

 zdůvodní odpovědnost každého jedince za ochranu přírody, krajiny 
a životního prostředí 

 na konkrétním příkladu navrhne řešení vybraného environmentálního 
problému  
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5.7  Matematika 

 
OBENÝ CÍL PŘEMĚTU 
Cílem předmětu matematika je zprostředkovat žákům matematické poznatky, které jsou potřebné v odborném a dalším vzdělávání i v praktickém životě. 
Rozvíjí logické myšlení žáků, jejich prostorovou představivost, numerické dovednosti a návyky v návaznosti na základní školu. Vede žáky k tomu, aby byli 
schopni orientovat se v matematickém textu a porozumět zadání matematické úlohy; efektivně numericky počítat, používat a převádět běžně používané 
jednotky. Podílí se na rozvoji logického myšlení, přispívá k formování žádoucích rysů osobnosti žáků jako je vytrvalost, houževnatost a kritičnost. 

 
 
CHARAKTERISTIKA UČIVA 
Vzdělávání v matematice směřuje k tomu, aby žáci dovedli využívat matematických vědomostí a dovedností v praktickém životě – při řešení běžných situací 
vyžadující efektivní způsoby výpočtu a poznatků o geometrických útvarech. Učí se matematizovat reálné situace, pracovat s matematickým modelem 
a vyhodnocovat výsledek řešení vzhledem k realitě. Žáci jsou vedeni k tomu, aby byli schopni číst s porozuměním matematický text, vyhodnotit informace 
získané z různých zdrojů – grafů, diagramů, tabulek a internetu. Naučí se převádět slovní text praktických úloh do matematického zápisu a hledat 
nejjednodušší řešení problému. Žáci jsou také vedeni pracovat logicky, přesně a důsledně. Naučí se spolupracovat se spolužáky při řešení úkolů a problémů, 
a tím si vytvářet i vlastní postoj k ostatním lidem. Žáci jsou také vedeni k vytváření kladných postojů ke vzdělávání na základě úspěchů z vlastní činnosti 
a iniciativy.  
Matematika je vyučována touto hodinovou dotací: v prvním a druhém ročníku jedna hodina týdně, ve třetím ročníku dvě hodiny týdně.  
 
STRATEGIE VÝUKY 

 frontální učení – výklad nového učiva 

 procvičování učiva – společné, samostatné práce 

 práce s informacemi (texty, internet, encyklopedie, tabulky, grafy, diagramy) 

 hodnocení a sebehodnocení 
 
Matematika tvoří systém, který nelze v žádném ročníku přerušit, proto součástí výuky každého ročníku jsou souhrnná cvičení a závěrečná opakování. 
Pro zajištění návaznosti je na začátku 1. ročníku zařazeno souhrnné opakování učiva základní školy a v každém dalším ročníku pak shrnutí ročníku 
předchozího. 
 
 
HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ŽÁKA 
V každém ročníku se píší 2 pololetní práce v rozsahu jedné vyučovací hodiny. V průběhu roku jsou žáci hodnoceni formou písemných prací kratšího rozsahu 
shrnujících jednotlivé kapitoly. Žáci jsou hodnoceni pomocí pětistupňové klasifikace, přičemž bližší podrobnosti stanovuje hodnocení výsledků výchovně 
vzdělávací práce, které je nedílnou součástí Školního řádu.  
V konečné klasifikaci za klasifikační období vyučující zahrne do hodnocení aktivní přístup žáka k učení, vedení písemné dokumentace, ochotu pracovat 
a pracovat ve skupinách. Kromě klasifikace vyučující může používat různé formy bonusového hodnocení, slovních pochval apod. Se všemi formami 
hodnocení jsou žáci seznámeni na začátku každého klasifikačního období. 
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PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ A PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT  
 
Žáci jsou vedeni k tomu, aby byli schopni: 

 efektivně se učit 

 s porozuměním poslouchali mluvené projevy 

 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 různé metody myšlení 

 volit prostředky a způsoby vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností nabytých dříve 

 spolupracovat při řešení problémů 

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

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

 reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku 

 ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory 

 pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností 

 přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly 

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

 jednat odpovědně, samostatně a iniciativně  

 pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií 

 získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet 

 pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků 
informačních a komunikačních technologií 

 správně používat a převádět běžné jednotky 

 provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy 

 číst a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.) 

 efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v běžných situacích 
 
 
HODINOVÁ DOTACE 

 
Ročník 1. 2. 3. 

Počet hodin v týdnu 1 1 2 

Počet hodin za školní rok 33 33 64 
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1.ročník 
 

Rozpis učiva Výsledky vzdělávání 

1. Operace s čísly 

 Diagnostika znalostí ze ZŠ 

 Číselný obor R 

 Aritmetické operace v číselných oborech 

 Intervaly jako číselné množiny 

 Operace s číselnými množinami (sjednocení, průnik) 

 Různé zápisy reálného čísla 

 Užití procentového počtu 

 Mocniny s celočíselným mocnitelem 

 Odmocniny 

 Základy finanční matematiky 

 Slovní úlohy 

Žák: 

 provádí aritmetické operace s přirozenými a celými čísly 

 používá různé zápisy racionálního čísla 

 provádí aritmetické operace se zlomky a desetinnými čísly 

 zaokrouhluje desetinné číslo 

 určuje, zda dané číslo náleží množině přirozených, celých, 
racionálních nebo reálných čísel 

 znázorňuje reálná čísla na číselné ose 

 zapíše a znázorní interval, provádí, znázorní a zapíše operace 
s intervaly (sjednocení, průnik) 

 určí druhou a třetí mocninu a odmocninu pomocí kalkulátoru 

 řeší praktické úlohy s využitím procentového počtu, používá trojčlenku 

 provádí početní výkony s mocninami s celočíselným mocnitelem 

 orientuje se v základních pojmech finanční matematiky a provádí 
jednoduché výpočty: změny cen zboží, směna peněz, úrok, úročení, 
spoření, úvěry a jejich splátky 

 řešení úloh využívá digitální technologie a zdroje informací 

2. Operace s výrazy: 

 Číselné výrazy 

 Mnohočleny 

 Lomené výrazy 

 Algebraické výrazy 

 Definiční obor lomeného výrazu 

 Slovní úlohy 

Žák: 

 provádí operace s číselnými výrazy, určí definiční obor lomeného 
výrazu 

 provádí operace s mnohočleny (sčítání, odčítání, násobení) a výrazy 

 rozloží mnohočlen na součin a užívá vzorce pro druhou mocninu 
dvojčlenu a rozdíl druhých mocnin 

 modeluje jednoduché reálné situace užitím výrazů, zejména ve vztahu 
k danému oboru vzdělání 

 na základě zadaných vzorců určí: výsledné částky při spoření, splátky 
úvěrů 

 interpretuje výrazy, zejména ve vztahu k danému oboru vzdělání 

 při řešení úloh využívá digitální technologie a zdroje informací 

3. Řešení rovnic  

 Lineární rovnice s jednou neznámou  

 Soustavy lineárních rovnic 

 Rovnice s neznámou ve jmenovateli 

Žák: 

 řeší lineární rovnice o jedné neznámé v množině R 

 řeší v R soustavy lineárních rovnic 

 vypočítá neznámou ze vzorce 
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 Úpravy rovnic 

 Výpočet neznámé ze vzorce 

 Řešení slovních úloh vedoucích k řešení lineárních rovnic 

 řeší slovní úlohy, které vedou na sestavení rovnice a používá řešení 
rovnic v praxi 

 při řešení úloh využívá digitální technologie a zdroje informací 

 
2.ročník 
 

Rozpis učiva Výsledky vzdělávání 

1. Řešení nerovnic v množině R 

 Lineární nerovnice o jedné neznámé 

 Soustavy lineárních nerovnic o jedné neznámé 

 Slovní úlohy 
 

Žák: 

 řeší lineární nerovnice a soustavy lineárních nerovnic s jednou 
neznámou 

 užije řešení nerovnic a jejich soustav k řešení reálných úloh 

 při řešení úloh využívá digitální technologie a zdroje informací 

2. Funkce a její průběh: 

 Základní pojmy – pojem funkce, definiční obor a obor hodnot, graf 
funkce 

 Vlastnosti funkce 

 Druhy funkcí - funkce lineární, funkce přímé a nepřímé úměrnosti, 
kvadratické funkce 

 Slovní úlohy 

Žák: 

 dle funkčního předpisu sestaví tabulku a sestrojí graf funkce 

 určí, kdy funkce roste, klesá, je konstantní 

 rozlišuje jednotlivé druhy funkcí, určí jejich definiční obor a obor 
hodnot 

 určí průsečíky grafu funkce s osami souřadnic 

 aplikuje v úlohách poznatky o funkcích, úpravách výrazů a rovnic 
3. Goniometrie a trigonometrie 

 Goniometrické funkce sin, cos, tg v intervalu 0 až 90 stupňů 

 Trigonometrie pravoúhlého trojúhelníku 

 Slovní úlohy 

Žák: 

 užívá pojmy úhel a jeho velikost 

 vyjádří poměr stran v pravoúhlém trojúhelníku jako funkci sin, cos, tg 

 určí hodnoty sin, cos, tg pomocí kalkulátoru 

 řeší praktické úlohy s využitím trigonometrie pravoúhlého trojúhelníku 

 při řešení úloh využívá digitální technologie a zdroje informací 

4. Planimetrie: 

 Základní planimetrické pojmy  

 Polohové a metrické vztahy rovinných útvarů 

 Trojúhelníky 

 Kružnice, kruh a jejich části 

 Rovinné útvary – konvexní a nekonvexní 

 Mnohoúhelníky, pravidelné mnohoúhelníky 

 Složené útvary 

 Pythagorova věta 
 
 

Žák: 

 užívá pojmy a vztahy: bod, přímka, rovina, odchylka dvou přímek, 
vzdálenost bodu od přímky, vzdálenost dvou rovnoběžek, úsečka a 
její délka, úhel a jeho velikost 

 řeší úlohy na polohové i metrické vlastnosti rovinných útvarů 

 rozlišuje základní druhy rovinných obrazců, určí jejich obvod a obsah 

 řeší slovní úlohy z praxe vedoucí k výpočtu obsahu a obvodu 
jednotlivých rovinných obrazců 

 sestrojí trojúhelník, různé druhy rovnoběžníků a lichoběžník z daných 
prvků 

 rozliší shodné a podobné trojúhelníky a své tvrzení zdůvodní užitím 
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vět o shodnosti a podobnosti trojúhelníků 

 určí vzájemnou polohu přímky a kružnice 

 definuje Pythagorovu větu a umí ji použít v praxi, řeší slovní úlohy 
vedoucí na Pythagorovu větu 

 
 
3.ročník 
 

Rozpis učiva Výsledky vzdělávání 

1. Stereometrie: 

 Polohové vztahy prostorových útvarů 

 Metrické vlastnosti prostorových útvarů 

 Tělesa a jejich sítě 

 Složená tělesa 

 Výpočet povrchu a objemu těles, složených těles 
 

 

Žák: 

 popisuje vzájemnou polohu bodů, přímek a rovin v prostoru 

 určuje vzdálenost bodů, přímek a rovin 

 určuje odchylku dvou přímek, přímky a roviny, dvou rovin 

 charakterizuje tělesa – komolý jehlan, kužel, koule a její části 

 vypočítá objem a povrch uvedených těles včetně složeného tělesa 

 využívá sítě tělesa při výpočtu povrchu a objemu tělesa 

 aplikuje poznatky o tělesech v praktických úlohách, zejména ve vztahu 
k danému oboru vzdělání 

 užívá a převádí jednotky objemu 

 při řešení úloh účelně využívá digitální technologie a zdroje informací 

2. Pravděpodobnost v praktických úlohách 

 Náhodný pokus, výsledek náhodného pokusu 

 Náhodný jev, opačný jev, nemožný jev, jistý jev 

 Výpočet pravděpodobností náhodného jevu 
 

Žák: 

 užívá pojmy: náhodný pokus, výsledek náhodného pokusu, náhodný 
jev, opačný jev, nemožný jev, jistý jev 

 určí pravděpodobnost náhodného jevu v jednoduchých případech 

 při řešení úloh účelně využívá digitální technologie a zdroje informací 

3. Práce s daty v praktických úlohách 

 Statistický soubor a jeho charakteristika 

 Četnost a relativní četnost znaku 

 Aritmetický průměr 

 Statistická data v grafech a tabulkách 
 
 

Žák: 

 užívá pojmy: statistický soubor, znak, četnost, relativní četnost a 
aritmetický průměr 

 porovnává soubory dat 

 interpretuje údaje vyjádřené v diagramech, grafech a tabulkách 

 určí četnost a relativní četnost znaku 

 čte, vyhodnotí a sestaví tabulky, diagramy a grafy se statistickými údaji 

 při řešení úloh účelně využívá digitální technologie a zdroje informací 
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5.8  Tělesná výchova 

 
CÍL VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Tělesná výchova usiluje především o výchovu a vzdělávání pro celoživotní provádění tělesných aktivit a o rozvoj pozitivních vlastností osobnosti.  Žáci jsou 
vedeni k pravidelnému provádění pohybových činností, ke kompenzování negativních vlivů způsobu života a ke spolupráci při společných činnostech. Je 
kladen důraz na osvojování si návyků zdravého životního stylu. Jsou průběžně seznamování se stavbou a funkcí lidského organizmu a s kladným vlivem 
tělesné výchovy na rozvoj jeho jednotlivých částí. Je kladen důraz na dodržování hygieny, na zdravou výživu a překonávání negativních společenských vlivů. 
Žáci se učí osobní odpovědnosti, dodržování zásad bezpečnosti, ochrany zdraví, předcházení úrazů  a poskytnutí první pomoci. V tělesné výchově  je 
věnována pozornost žákům fyzicky oslabeným. 
 
CHARAKTERISTIKA UČIVA 
V tělesné výchově je zdůrazňován význam pohybu pro zdraví, utužována tělesná zdatnost, pohybové dovednosti, zvyšování síly, rychlosti, pohyblivosti, 
vytrvalosti i orientace v krajině. V předmětu jsou osvojována herní pravidla, techniky a taktiky hry, návyky dodržování hygieny a  bezpečnosti při provádění 
tělesné výchovy. Žáci jsou vedeni ke znalosti potřeb svého těla a osvojují si schopnost jednat v situacích osobního ohrožení. Žáci získávají  postoje pro cílené 
sledování  fyzické kondice jako nezbytného předpokladu pro uplatnění se v životě. Přebírají odpovědnost  za udržování dobrého zdravotní ho stavu.  
 
SMĚŘOVÁNÍ VÝUKY V OBLASTI CITŮ, POSTOJŮ A PREFERENCÍ 
Výuka tělesné výchovy směřuje k tomu, aby žáci dovedli 

 vyrovnat nedostatek pohybu a jednostrannou tělesnou zátěž 

 vážit si zdraví a preferovat zdravý životní styl 

 cítit radost a uspokojení z provádění tělesné – sportovní činnosti 

 usilovat o pozitivní změny tělesného pojetí 

 využívat pohybových činností, pravidel a soutěží ke správným rozhodovacím postupům podle zásady fair play 

 udržovat kázeň, spolupráci, podřizovat se cílům kolektivu a pokynům vedoucího 

 kontrolovat a ovládat své jednání, chovat se odpovědně v zařízeních tělesné výchova a sportu a při pohybových činnostech vůbec 

 preferovat pravidelné provádění tělesných aktivit v denním režimu, eliminovat zdraví ohrožující návyky a činnosti 
 
STRATEGIE VÝUKY 
Tělesná výchova probíhá ve všech ročnících jednou za 2 týdny po 2 hodinách. Je realizována v pronajaté tělocvičně, na stadiónu sokolské organizace 
a v přírodním prostředí. Organizace TV probíhá v družstvech  cvičením na nářadí, ve sportovních hrách, v plavání a turistice – podle současných podmínek 
a možností. Součástí je i účast podle školního výběru na sportovních soutěžích. Jsou zohledněny hygienické zásady, individuální přístup k žákům zvláště se 
zdravotními problémy a s omezenými fyzickými možnostmi a kladen důraz na bezpečnost a ochranu zdraví. 
 
HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ŽÁKŮ 
Žáci jsou hodnoceni pomocí pětistupňové klasifikace – bližší podrobnosti stanovuje Hodnocení výsledků výchovně vzdělávacího procesu – součást Školního 
řádu. Při hodnocení je kladen důraz na: 

 aktivní zájem o předmět, postoje k plnění úkolů 
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 snahu o dosažení pohybových dovedností a tělesné zdatnost 

 úroveň pohybové výkonnosti odpovídající tělesným možnostem s přihlédnutím k individuálnímu zlepšení 

 sebeovládání a kázeň 

 porozumění a zvládnutí teoretických poznatků a k jejich realizaci 
 
 
 
PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ 
Žáci: 

 si osvojují pozitivní vztah k rozvoji pohybových schopností a dovedností 

 chovají se odpovědně ke svému zdraví, eliminují vliv patologických závislostí a preferují zdravý životní styl 

 kontrolují své jednání a konání v různých situacích 

 pracují v týmu, přijímají hodnocení, kritiku a podřizují se pokynům 

 odhadují důsledky svého jednání, dbají kázně a bezpečnostních pravidel 

 jsou schopni poskytnout potřebnou první pomoc při úrazu nebo záchraně života 

 nepodléhají předsudkům v přístupu k žákům s omezenými možnostmi a k tělesně hendikepovaným 
 
 
HODINOVÁ DOTACE 

 
Ročník 1. 2. 3. 

Počet hodin v týdnu 1 1 1 

Počet hodin za školní rok 33 33 32 
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1.ročník  
 

Rozpis učiva Výsledky vzdělávání 

Teoretické poznatky 

 Průběžné uplatnění jako součást  tematických celků ve všech 
ročnících 

 Význam pohybu pro zdraví 

 Prostředek ke zvyšování tělesné zdatnosti: síly, vytrvalosti, rychlosti 
a  pohyblivosti 

 Uplatňování odborného názvosloví 

 Cvičební úbor, hygiena při  provádění TV 

 Bezpečnost při cvičení, záchrana, dopomoc 

 První pomoc, záchrana života 

 Cvičení jako regenerace a kompenzace 

 Pravidla her, závodů a soutěží 

 Pohybové testy, měření výkonů 
 

Žák: 

 používá vhodný cvičební úbor 

 šetrně zachází se sportovním nářadím, náčiním  

 dbá o dodržování bezpečnosti a hygieny při provádění TV 

 respektuje domluvené pokyny a signály 

 vhodně komunikuje, používá odbornou terminologii 

 zapojuje se do organizace soutěží, seznamuje se  s jednoduchou 
dokumentací 

 seznamuje se se stavbou a funkcí lidského organizmu  

 orientuje se v zásadách správné výživy 

 seznamuje se zásadami zdravého životního stylu a snaží se o jeho 
uplatnění 

 chrání své zdraví 

 uvědomuje si význam životního prostředí pro život člověka 

 sleduje svoji fyzickou zdatnost 

1. Pohybové dovednosti, pořadová cvičení 

 Základy pořadové přípravy 

 Výcvik jednotlivce, družstva - dopomoc 

 Útvar a jednotlivec v silničním provozu 

 První pomoc při úrazu 
 

Žák: 

 uvědomuje si význam sebeovládání 

 respektuje pokyny 

 uvědomuje si koordinaci pohybů, rozložení a funkci svalů, jejich 
dynamickou i statickou sílu 

 poznává nutnost jejich soustavného rozvíjení 

2. Gymnastika 

 Cvičení s náčiním, šplh 

 Cviky obratnosti 

 Posilovací cviky pro správné držení těla, relaxační a protahovací 
cvičení 

 Překážkové dráhy 

 Rytmická gymnastika – cvičení s hudbou  

Žák: 

 ovládá jednotlivé partie, dbá na správné držení těla 

 získává představu pohybu skloubeného  s hudbou 
 

3. Sportovní gymnastika 

 Akrobacie na žíněnkách 

 Rovnovážné polohy 

 Gymnastické sestavy 

 Přeskoky přes nářadí 

Žák: 

 rozvíjí pohybové schopnosti, 

 sílu, dynamiku svalů, obratnost 

 osvojuje si nové pohyby, dopomoc a záchranu, 

 ošetření úrazu 
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 Cviky na hrazdě a na kruzích  cvičí schopnost orientace v různých polohách těla, dynamickou 
rovnováhu       

4. Atletika 

 Vytrvalostní běh v terénu 

 Běh na krátké a střední tratě 

 Skok do dálky a výšky   

 Hod míčkem, granátem 

 První pomoc při úrazu, záchrana života 

Žák: 

 si uvědomuje význam atletiky pro rozvoj  pohybů rychlosti, vytrvalosti 

 získává obratnost v překonávání překážek  

 poznává nutnost osvojení techniky jednotlivých disciplín                                                          

5. Pohybové hry 

 Drobné a sportovní hry 

 Nácvik košíkové, odbíjené, florbalu, sálové kopané 

 Úpoly - přetahy, přetlaky 

 Plavání  - podle podmínek 

Žák: 

 získává zájem o celoživotní  zaměření na  sportovní hry  

 uvědomuje si nutnost pohybu jako kompenzace zaměstnání  

 získává smysl pro kolektivní hru, spolupráci i podřízení se                                                                                                               

 poskytuje první pomoc při  záchraně tonoucího 

6. Turistika a sport v přírodě  

 Odhad vzdálenosti, orientace 

Žák: 

 si utváří  vztah k přírodě a k životnímu prostředí                                                  

 
2. ročník  

 
Rozpis učiva Výsledky vzdělávání 

1.Gymnastika 

 Cvičení s náčiním, šplh 

 Cviky obratnosti 

 Posilovací cviky pro správné držení těla, relaxační a protahovací 
cvičení 

 Překážkové dráhy 

 Rytmická gymnastika – cvičení s hudbou 

Žák: 

 zapojuje se aktivně do soutěží 

 sestaví soubor cvičení včetně zdravotního zaměření 

 rozvíjí pohybové schopnosti sílu, dynamiku svalů, obratnost 
 
 

2. Sportovní gymnastika 

 Akrobacie na žíněnkách 

 Rovnovážné polohy 

 Gymnastické sestavy 

 Přeskoky přes nářadí 

 Cviky na hrazdě a na kruzích 

 První pomoc při úrazu 

Žák: 

 osvojuje si nové pohyby 

 schopnost orientace v různých polohách těla,  

 dynamickou rovnováhu       
   
 
 
                                                 

3. Atletika 

 Vytrvalostní běh v terénu 

Žák: 

 si uvědomuje význam atletiky pro rozvoj  pohybů, rychlosti, vytrvalosti 
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 Běh na krátké a střední tratě 

 Skok do dálky a výšky podle podmínek 

 Hod míčkem, granátem 

 získává obratnost v překonávání překážek,  

 poznává nutnost osvojení techniky jednotlivých disciplín 
 

4. Pohybové hry 

 Drobné a sportovní hry 

 Nácvik košíkové, odbíjené, florbalu, sálové kopané 

 Úpoly - přetahy, přetlaky 

 Plavání  - podle podmínek 

Žák: 

 uvědomuje si nutnost pohybu jako kompenzace zaměstnání 
v administrativě 

 získává smysl pro kolektivní hru, spolupráci i podřízení se 

 poskytuje první pomoc při záchraně tonoucího                                                             

5. Turistika a sport v přírodě  

 Odhad vzdálenosti, orientace 

Žák: 

 utváří si vztah k přírodě a životnímu prostředí                                

3.ročník 
 

Rozpis učiva Výsledky vzdělávání 

1. Pohybové dovednosti, pořadová cvičení 

 Základy pořadové přípravy 

 Výcvik jednotlivce, družstva 

 Útvar a jednotlivec v silničním provozu 

 První pomoc při úrazu 

Žák: 

 kontroluje své jednání vůči kolektivu i jednotlivcům 
 
 
 

2. Gymnastika 

 Cvičení s náčiním, šplh 

 Cviky obratnosti 

 Posilovací cviky pro správné držení těla, Relaxační a protahovací 
cvičení 

 Překážkové dráhy 

 Rytmická gymnastika – cvičení s hudbou 

 Taneční kroky – kolové tance 

Žák: 

 dovede se aktivně zapojit do soutěží 

 sestaví soubor cvičení vč. zdravotního zaměření 

  rozvíjí pohybové schopnosti 

 sílu, dynamiku svalů, obratnost 
 
 
 

3. Sportovní gymnastika 

 Akrobacie na žíněnkách 

 Rovnovážné polohy 

 Gymnastické sestavy 

 Přeskoky přes nářadí 

 Cviky na hrazdě a na kruzích 

Žák:  

 rozvíjí pohybové schopnosti 

 sílu, dynamiku svalů, obratnost 

 osvojuje si nové pohyby 

 schopnost orientace v různých polohách těla, dynamickou rovnováhu       
 

4. Atletika 

 Vytrvalostní běh v terénu 

 Běh na krátké a střední tratě 

 Skok do dálky a výšky – podle podmínek 

Žák: 

 si uvědomuje význam atletiky pro rozvoj  pohybů, rychlosti, vytrvalosti 

 získává obratnost v překonávání překážek,  

 poznává nutnost osvojení techniky jednotlivých disciplín 
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 Hod míčkem, granátem 

 První pomoc při úrazu 

 
 

5. Pohybové hry 

 Drobné a sportovní hry 

 Nácvik košíkové, odbíjené, florbalu, sálové kopané 

 Úpoly - přetahy, přetlaky 

 Plavání - podle podmínek 

Žák: 

 uvědomuje si nutnost pohybu jako kompenzace zaměstnání získává 
smysl pro kolektivní hru, spolupráci i podřízení se 

 poskytuje první pomoc 

 při  záchraně tonoucího            

6. Turistika a sport v přírodě  

 Odhad vzdálenosti, orientace 

Žák: 

 utváří si vztah k přírodě a životnímu prostředí 
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5.9  Informační a komunikační technologie 

 
OBECNÉ CÍLE A CHARAKTERISTIKA UČIVA 
Vzdělanost, informovanost a kreslení výkresové dokumentace pomocí grafických programů je dnes nutností  pro každého dobrého truhláře. Cílem je, 
aby  žáci pracovali s prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovali s informacemi. Předmět práce s osobním počítačem se vyučuje 
ve 1. ročníku jednu hodinu týdně. Součástí hodinové dotace 1. ročníku jsou i odborné exkurze a návštěvy veletrhů a výstav, které se plánují vždy začátkem 
každého školního roku v rámci Komise pro odborné truhlářské předměty a jejichž cílem je seznámit žáka s novinkami oboru. V současné době je totiž realitou 
skutečnost, že mnoho truhlářských strojů a obráběcích center je dnes řízena výpočetní technikou. Cílem vzdělávání je tedy naučit žáky 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.  
   
STRATEGIE VÝUKY 
Výuka tohoto předmětu bude pro žáky probíhat velmi zajímavou formou, neboť převážná část výuky je realizovaná pomocí výpočetní techniky. Učitel učí žáky 
efektivně pracovat s informacemi a komunikovat pomocí Internetu. Vyučující většinu látky vyučuje na příkladech a během výuky aktivně zapojuje žáky 
do procesu, obrací se na ně s dotazy, případně je vyzve, aby sami předvedli, co o dané problematice vědí. Jednoduchá zadání si navrhují žáci sami, 
složitějšími je metodicky vede učitel. 
 
HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ŽÁKŮ 
Hodnocení žáků je v souladu s pravidly uvedenými v „Hodnocení výsledků vzdělávání výchovně vzdělávacího procesu“, které je součástí školního řádu. Žáci 
jsou hodnoceni pomocí pětistupňové klasifikace. Hodnocení probíhá průběžně v hodinách, kdy učitel žáka vyzve, aby mu na počítači provedl zadané cvičné 
úkony, dále se hodnotí správnost vypracování každého dílčího zadání  nebo projektu. 
Při hodnocení je kladen důraz na: 

 aktivní zájem o předmět 

 uživatelská znalost informačních a komunikačních technologií a schopnost vyjadřovat se v přesné odborné terminologii 

 schopnost samostatně si vyhledat informace na Internetu a dále pak s nimi pracovat 
   
PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ: 
Po zvládnutí učiva žák: 

 osvojuje si poznatky vztahující se k informačním a komunikačním technologiím 

 používá v praxi odborné a přesné názvy a termíny při práci s výpočetní technikou 

 na základě získaných poznatků logicky, správně a efektivně pracuje se získanými informacemi 
 
HODINOVÁ DOTACE 

 

Ročník 1. 2. 3. 

Počet hodin v týdnu 1 0 0 

Počet hodin za školní rok 33 0 0 
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1.ročník 
 

Rozpis učiva Výsledky vzdělávání 

1. Práce s počítačem, operační systém, soubory 

 Hardware, software 

 Osobní počítač, principy fungování 

 Základní a aplikační programové vybavení 

 Průzkumník - práce se soubory (data, soubor, složka, kopírování, 
přesun, rušení, obnova zrušených souborů) 

 Spouštění programů, tvorba ikon 

 Operační systém a jeho nastavení 

 Nastavení parametrů Windows 

Žák: 

 vysvětlí pojem hardware a software 

 vyjmenuje základní hardwarové vybavení počítače 

 nastaví prostředí operačního systému Windows 

 popíše strukturu dat a možnosti jejich uložení 

 vytváří vlastní systém adresářů 

 vyhledává soubory a složky, kopíruje je, přesouvá, maže, 
přejmenovává, vytváří zástupce jednotlivých programů či souborů 

 rozpozná základní typy souborů 

2. Textový procesor Word  

 Úvod, základy práce v MS Word 

 Klávesnice, psaní, úprava a formátování textů i odstavců 

 Styly 

 Rozšířená úprava Panelu písmo 

 Ukládání a tisk dokumentu 

 Práce se souborem, tabulátory 

 Kopírování a vkládání textu, objektů obrázků 

 Knihovna odrážek a číslování 

 Záhlaví a zápatí, vzhled a číslování stránek 

 Styly 

 Vodotisk  

 Citování v textu pro seminární práci 

 Tabulka – význam, obsah, vypracování 

Žák: 

 samostatně vytváří textové dokumenty 

 při tvorbě textu používá typografická pravidla 

 textové dokumenty ukládá a uchovává 

 zformátuje rozsáhlý dokument  

 kopíruje a vkládá libovolně dlouhý text, upravuje všechny vložené 
objekty (velikost, pozice, obtékání textu, ohraničení), přesouvá, 
kopíruje, maže 

 používá odrážky a číslování 

 nastaví parametry stránky i celého dokumentu 

 samostatně používá předdefinované styly, vytvoří nový styl  
a zformátuje rozsáhlý text pomocí stylů 

 nastaví parametry tisku, dokument vytiskne celý, nebo libovolnou část 

 vytvoří a zformátuje tabulku k praktickému použití, tabulku upravuje 
(odstraňování a vkládání řádků, sloupců, buněk) 

3. Tabulkový procesor Excel 

 Úvod, základy ovládání MS Excel 

 Buňky – obsah a formátování, listy, slučování 

 Funkce – základní druhy a použití, funkce vyhledávací, textové, 
datum a čas 

 Tabulka – výhody, vyhotovení, tisk 

 Grafy 

 Odkazy 

 Vložení objektů 

Žák: 

 provádí základní práce s tabulkovým procesorem 

 ovládá práci s buňkami 

 rozliší a používá matematické, statistické a logické funkce  

 popíše náležitosti tabulky, rozdíly s Wordem 

 vytvoří a následně upraví graf  

 Vkládá odkazy a pracuje s nimi 

 Vkládá grafické i textové objekty, tyto následně upravuje, kopíruje, 
přesouvá a maže 
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 Nastavení parametrů tisku a programu 

4. Prezentace v PowerPointu 

 Úvod, význam, základy ovládání 

 Tvorba a řazení snímků 

 Obrázky, text, efekty 
 

Žák: 

 ovládá základní práci se snímky 

 samostatně vytvoří jednoduchou prezentaci, uloží ji a uchovává 

 vkládá do snímků grafické i textové objekty, následně upravuje, 
kopíruje, přesouvá a maže 

 nastaví časování a některé speciální efekty  

5. Práce v lokální síti, elektronická komunikace 

 Počítačová síť, server, pracovní stanice 

 Email, organizace času a plánování 

 Specifikace práce v sítí, sdílení dokumentů a prostředků 

Žák: 

 chápe specifika práce v síti 

 samostatně komunikuje elektronickou poštou 

 využívá další funkce poštovního klienta (organizování, plánování) 

6. Informační zdroje, počítačová síť Internet 

 Informace, práce s informacemi a daty 

 Internet 

Žák: 

 pracuje s pojmem celosvětová počítačová síť, získává/využívá 
informace 

 používá k informacím webové stránky 

 volí vhodné informační zdroje k vyhledávání informací, dat 
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5.10  Ekonomika 

 
OBECNÝ CÍL VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět připravuje žáky na možnost samostatného podnikání v oboru. Získávají základní znalosti o hospodaření podniku, včetně praktických dovedností. 
Předmět rozvíjí jejich ekonomické myšlení a pomůže jim v orientaci v soudobé tržní ekonomice a na trhu práce. 
 
CHARAKTERISTIKA UČIVA 
Učivo je rozděleno do jednoho ročníku s následující hodinovou dotací: 
3. ročník – 2 hodiny týdně (celkem 64 hodin v ročníku) 
Výuka předmětu ekonomika vede žáky k tomu, aby: 

 dokázali analyzovat a systematizovat získané poznatky 

 vyhledávali a shromažďovali poznatky 

 pracovali s odbornou literaturou 

 využívali prostředků výpočetní techniky 

 vyjadřovali své názory a postoje k fungování tržní ekonomiky. 
 
SMĚŘOVÁNÍ VÝUKY V OBLASTI CITŮ, POSTOJŮ A PREFERENCÍ 
Výuka ekonomiky směřuje k tomu, aby žáci: 

 si vytvářeli svůj názor a pohled na současnou hospodářsko-politickou situaci v ČR i ve světě 

 měli odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti 

 byli připraveni se pružně přizpůsobovat daným podmínkám 

 znali svá práva a zároveň povinnosti týkající se jich jako zaměstnance a občana 

 naučili se pracovat v týmu a podíleli se na realizaci společných pracovních a jiných činností 
 

STRATEGIE VÝUKY 
V tomto předmětu budou voleny a uplatňovány tyto metody: 

 frontální výuka 

 samostatná práce (seminární práce) 

 projektová výuka (vypracování referátů 

 diskuse 

 odborné přednášky 

 exkurze 

 práce ve skupinách (řešení problémových úloh) 
 

 
 



Soukromá střední odborná škola a Střední odborné učiliště s. r. o., Znojemská 1027, Třebíč IČ: 253 25 531 
Zřizovatel:     JUDr. Michal Vostrý, MBA, LLM, Na Rozdílu 770/30a, Praha 6 
Kód a název oboru:   33-56-H/01   Truhlář       ŠVP: Truhlář 
Délka a forma studia:   tříleté denní studium       Platnost ŠVP: od 1. září 2018 počínaje 1. ročníkem 
 

69 

 

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ŽÁKŮ 
Žáci jsou hodnoceni pomocí pětistupňové klasifikace, přičemž bližší podrobnosti stanovuje“Hodnocení výsledků výchovně vzdělávacího procesu“, které je 
nedílnou součástí Školního řádu . Při hodnocení je kladen důraz na: 

 odbornou správnost, přesnost 

 schopnost samostatné práce 

 při ústním projevu se zohledňuje správné jazykové vyjadřování 

 při písemném projevu se hodnotí samostatnost při řešení zadaných úkolů 

 celková aktivita žáka ve výuce 

 dovednost práce s odbornou literaturou, včetně využití výpočetní techniky při shromažďování dat a při zpracování seminárních prací (referátů) 
 

PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ 
Žáci: 

 pracují samostatně 

 jsou schopni efektivně se učit a pracovat 

 rozvíjí svou gramotnost 

 ovládají zásady komunikace 

 zajímají se o politické a společenské dění u nás a ve světě 

 uznávají hodnoty důležité pro život ve společnosti 

 rozvíjí své vyjadřovací schopnosti (diskuse, obhajoba vlastních názorů) 

 naučí se orientovat v pracovně-právních vztazích, včetně mzdových otázek 

 osvojí si dovednosti potřebné ke své podnikatelské činnosti 
 

 
HODINOVÁ DOTACE 

 
Ročník 1. 2. 3. 

Počet hodin v týdnu 0 0 2 

Počet hodin za školní rok 0 0 64 
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3.ročník 
 

Rozpis učiva Výsledky vzdělávání 

1. Základy tržní ekonomiky 

 Potřeby, statky, služby, zboží, cena 

 Životní úroveň, peníze, funkce peněz 

 Výroba, výrobní faktory, hospodářský cyklus 

 Trh, druhy, tržní subjekty, nabídka a poptávka 

Žák: 

 používá a aplikuje základní ekonomické pojmy 

 posoudí vliv ceny na nabídku a poptávku 

 rozpozná běžné cenové triky a klamavé nabídky 

 na příkladu popíše fungování tržního mechanismu 

2. Zaměstnanci 

 Organizace práce na pracovišti 

 Povinnosti zaměstnance, odpovědnost za škody 

 Povinnosti zaměstnavatele 

 Zákoník práce, pracovní smlouva, pracovní poměr 

 Úřad práce 

Žák: 

 popíše práva a povinnosti zaměstnanců 

 vysvětlí a porovná druhy odpovědnosti za škody 

 orientuje se v Zákoníku práce a na trhu práce 

 vyjmenuje nejdůležitější náležitosti pracovní smlouvy 

 má přehled o způsobech ukončení pracovního poměru 

3. Bankovnictví a pojišťovnictví 

 ČNB, úroková sazba, úvěr 

 Hotovostní a bezhotovostní platební styk 

 Inflace 

 Pojištění 

Žák: 

 orientuje se v oblastech finanční gramotnosti 

 popíše hodnotu ČNB a komerčních bank 

 má přehled o bankovních produktech 

 orientuje se v nabídkách pojišťoven 

4. Daňová soustava 

 Přímé daně a nepřímé daně 

 Výpočet DPH 

 Daňová přiznání 

 Státní rozpočet 

Žák: 

 orientuje se v daňové soustavě 

 vypočítá DPH 

 vyhotoví zjednodušené daňové přiznání k DPH 

 vysvětlí úlohu státního rozpočtu v národním hospodářství 

5. Podnik 

 Majetek podniku 

 Náklady, výnosy, HV 

 Mzdová soustava 

 Čistá mzda 

 Sociální a zdravotní pojištění 

 Vedení daňové evidence (knihy), daňové doklady 

 Ocenění majetku a závazků 

Žák: 

 rozlišuje jednotlivé druhy majetku a orientuje se v evidenci majetku 

 na jednoduchém příkladu vypočítá HV 

 vypočítá čistou mzdu 

 charakterizuje a vypočte sociální a zdravotní pojištění 

 vyhotoví daňový doklad 

 vede daňovou evidenci pro plátce i neplátce DPH (deník příjmů a 
výdajů, kniha pohledávek a závazků) 

6. Podnikání 

 Živnosti, druhy a podmínky provozování živnosti, náležitosti ohlášení 

 Povinnosti podnikatele, podnikatelský záměr 

 Obchodní společnosti 

Žák: 

 posoudí vhodnou formu podnikání pro svůj obor 

 popíše základní povinnosti podnikatele 

 orientuje se v právních formách podnikání 
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5.11 Odborné kreslení a navrhování 

 
OBECNÉ CÍLE A CHARAKTERISTIKA UČIVA 
Cílem předmětu je naučit  žáky pracovat s výtvarnými návrhy a technickou dokumentací, číst a vypracovat technické nákresy a konstrukční dokumentaci 
jednoduchého výrobku, nebo jeho části při uplatnění optimalizace výroby a vypracovat návrh jednoduchého interiéru. 
Předmět odborné kreslení a navrhování se vyučuje ve 1. až 3. ročníku po dvou hodinách týdně. Učivo rozvíjí logické myšlení žáků, jejich představivost, 
estetické a technické cítění a vyjadřování, vede je k samostatnosti, pečlivosti, přesnosti a tvořivosti. 
  
STRATEGIE VÝUKY 
Výuka probíhá kombinací frontálního výkladu, který bude prováděn za použití PC a datového projektoru a formou samostatné tvořivé práce. Vyučující  během 
výkladu aktivně zapojuje žáky do procesu, obrací se na ně s dotazy, případně je vyzve, aby sami řekli, co o dané problematice vědí.  Výklad je doplněn 
velkým množstvím obrazového materiálu a jiných pomůcek. Výuka je zaměřena na schopnost žáka číst a vytvořit technický výkres, používat normy platné 
pro kreslení výkresů v truhlářské výrobě a jiné odborné literatury související s předmětem.  
 
HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ŽÁKŮ 
Hodnocení žáků je v souladu s pravidly uvedenými v „Hodnocení výsledků vzdělávání výchovně vzdělávacího procesu“, které je součástí školního řádu. Žáci 
jsou hodnoceni pomocí pětistupňové klasifikace. Hodnocení probíhá průběžně v hodinách při ústním zkoušení a také souhrnným písemným prověřením 
znalostí po každém tématickém celku. 
Při hodnocení je kladen důraz na: 

 aktivní zájem o předmět 

 schopnost samostatné práce  

 znalost konstrukce jednotlivých skupin nábytku 

 schopnost vyjadřovat se v přesné odborné terminologii 

 kvalitu vypracování výkresové dokumentace 

 schopnost samostatně si vyhledat informace v normách 
   
PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ: 
Po zvládnutí učiva žák: 

 si osvojuje poznatky z předmětu konstrukční příprava a vytváří vlastní návrhy 

 vypracuje konstrukční a technologickou dokumentaci zhotovení jednoduchého truhlářského výrobku nebo jeho části 

 čte technickou dokumentaci jednoduchého výrobku  

 využívá jednoduché počítačové aplikace 
 
HODINOVÁ DOTACE 

Ročník 1. 2. 3. 

Počet hodin v týdnu 2 2 2 

Počet hodin za školní rok 66 66 64 
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1.ročník 
 

Rozpis učiva Výsledky vzdělávání 

1. Technické kreslení, technická  normalizace 

 Druhy norem, použití 

 Druhy, formáty, skládání a rozmnožování technických výkresů 

 Měřítka a popisování výkresů 

 Kótování 

Žák: 

 vysvětlí význam technického kreslení, volí pomůcky a používá 
odbornou literaturu 

 dodržuje pravidla normalizace a standardizace při vypracování 
konstrukční dokumentace 

 rozliší druhy technických výkresů, zná jejich formáty, úpravu, způsoby 
skládání a rozmnožování 

 vhodně požívá různé druhy čar na výkresech, měřítka 
a normalizované písmo  

 používá pojmy, pravidla a způsoby kótování a aplikuje je 
při vypracování technické dokumentace  

2. Technické zobrazování 

 Základní geometrické konstrukce 

 Zvětšování a zmenšování obrazů 

 Pravoúhlé promítání 

Žák: 

 rýsuje základní geometrické konstrukce, mnohoúhelníky, technické 
křivky 

 zvětšuje a zmenšuje obrazy 

 zobrazí jednoduchá tělesa v pravoúhlém promítání 

 čte technickou dokumentaci 

3. Základy kreslení výkresů podle norem a doporučení 

 Kreslení základních pohledů 

 Kreslení základních prvků a konstrukčních materiálů – čep a dlab, 
čep a rozpor, ozuby 

 Kreslení sestav, řezů a detailů 

 Značení masivního dřeva, konstrukčních desek, ostatních materiálů 
a krycích sestav 

 Značení opracování a dokončení povrchu 

 Značení spojovacích prostředků a kování 

Žák: 

 kreslí sestavy, řezy a detaily na výkresech 

 označí masivní dřevo, konstrukční desky, ostatní materiály a krycí 
vrstvy 

 označí opracování a dokončení povrchu 

 označí spojovací prostředky a kování 

 Kreslí jednotlivé konstrukční prvky 

 Orientuje se ve značení materiálů 

 Kreslí konstrukční spoje, spojovací materiály, lepené a nelepené spoje 

 
2.ročník 
 

Rozpis učiva Výsledky vzdělávání 

1. Odborná výtvarná příprava 

 Výtvarná funkce barvy 

 Kompoziční členění ploch a prostorových útvarů 

Žák: 

 vysvětlí význam barev a vzorů a jejich vliv na čalounické výrobky 

 objasní kompoziční členění ploch  

2. Typologie výrobků Žák: 
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 Typologie truhlářských výrobků 

 Význam a uplatnění antropometrie a ergonomie 

 rozezná druhy truhlářských výrobků 

 charakterizuje zásady antropometrie a ergonomie a používá je při 
návrhu výrobků 

 

3. Konstrukce jednoduchých výrobků a jejich kreslení 

 ÚIožný nábytek – skříňový 

 Stolový nábytek 

 Lůžkový nábytek 

 Sedací nábytek 

 Výkresová dokumentace 

Žák: 

 vysvětlí stručný historický vývoj nábytku, nábytkové systémy a doplňky 

 navrhne jednoduché konstrukce skříňového, stolového, lůžkového a 
sedacího nábytku  

 kreslí základní pohledy, řezy, detaily 
 

 
3.ročník 
 

Rozpis učiva Výsledky vzdělávání 

1. Kreslení tesařských spojů 
 

Žák: 

 kreslí základní tesařské spoje 

2. Kreslení stavebně konstrukčních výrobků 

 Zárubně 

 Dveře 

 Okna 

 Obklady stěn 

 Obklady stropů 

 Podlahy 

 Schody 

Žák: 

 kreslí základní stavebně konstrukční výrobky dle správných norem a 
požadavků 

3. Kreslení celých sestav nábytku 

 Skříňový nábytek 

 Lůžkový nábytek 

 Stolový nábytek 

 Sedací nábytek 

Žák: 

 kreslí jednotlivé druhy nábytku 

 komunikuje mezi výkresy 

 čte výkresovou dokumentaci 

 kreslí základní pohledy, řezy a detaily 
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5.12  Stavební truhlářství a konstrukce     

 
OBECNÝ CÍL PŘEDMĚTU 
Stavební truhlářství a konstrukce je volitelný vyučovací předmět, který se snaží charakterizovat různá hlediska z pohledu výroby nábytku, stavebních 
konstrukcí, zednických i strojírenských prací jak v individuální tak průmyslové výrobě.  
Integruje také průřezová témata – Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce, Informační a komunikační technologie. 
 
CHARAKTERISTIKA UČIVA 
V poznatkové oblasti si žáci osvojují základní vědomosti o technické dokumentací, značení materiálů, manipulací s materiálem, jeho ukládáním, měřením 
a ochranou, tesařskými konstrukcemi a pracemi. Získávají důležité poznatky o členění technické dokumentace 
Naučí se spolupracovat se spolužáky při řešení úkolů a problémů a tím si vytvářet i vlastní postoje k ostatním lidem. Na základě vlastních úspěchů jsou 
vedeni k vytváření kladných postojů ke vzdělávání. 
Stavební truhlářství a konstrukce je vyučován s hodinovou dotací 1 hodina ve třetím ročníku tj. celkem 32 hodin. 
 
STRATEGIE VÝUKY 

 frontální výklad nového učiva s využitím data-projektoru a notebooku  

 zadávání projektů 

 motivační rozhovory žák a vyučující 

 individuální přístup k žákům s poruchami učení 
 
HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ŽÁKA 
Žáci jsou hodnoceni pomocí pětistupňové klasifikace, přičemž bližší podrobnosti stanovuje „Hodnocení výsledků vzdělávání výchovně vzdělávacího procesu, 
které je nedílnou součástí školního řádu. Žák je hodnocen průběžně v hodinách, jak při ústním tak i písemném zkoušení (formou testů). Při ústním projevu je 
hodnocena dosažená úroveň znalostí, schopnost aplikovat teoretické znalosti na konkrétních případech, schopnost kultivovaného, odborně i formálně 
správného vyjadřování. Žák musí umět diskutovat o problému a obhajovat svůj názor. Hodnocena je také aktivita při vyučování, aplikace znalostí a příkladů 
z praxe. Hodnocení je doplněno i sebehodnocením žáka. 
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PŘÍNOS UČIVA K ROZVOJI KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ 
Po zvládnutí učiva žák: 

 si pěstuje pozitivní vztah k učení a vzdělávání 

 si osvojuje poznatky z předmětu stavební truhlářství a konstrukce 

 používá v truhlářské praxi odborné a přesné názvy a termíny pro materiál, se kterým běžně pracuje 

 chápe technické vlastnosti stavebně truhlářských spojů 

 umí na základě získaných poznatků logicky a správně volit materiály do konkrétních truhlářských výrobků  

 dokáže co nejlépe využít materiály z hlediska jejich výtěžnosti 

 zvolí na povrchovou ochranu dřeva látky, které jsou ekologické a zdravotně nezávadné 

 dokáže pomocí různých spojovacích prostředků spojit základní stavebně truhlářské konstrukce 
 
 
 
HODINOVÁ DOTACE 

 
Ročník 1. 2. 3. 

Počet hodin v týdnu 0 0 1 

Počet hodin za školní rok 0 0 32 
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3.ročník 
 

Rozpis učiva Výsledky vzdělávání 

1.Odlišnosti stavební výroby Žák: 

 rozlišuje části technické dokumentace 

 se orientuje v odlišnostech dokumentace 

 charakterizuje části stavební dokumentace   

2. Zakreslování do stavebních výkresů Žák: 

 se orientuje v jednoduchých stavebních výkresech 

 uvědomuje si rozdílnosti ve značení materiálů 

 se orientuje v grafickém značení důležitých materiálů 

3. Příčky Žák: 

 se orientuje v rozdílnosti jednotlivých typů příček 

 rozlišuje jednotlivé druhy uchycení 

4. Schody Žák: 

 dodržuje optimální výšku schodů a doporučenou šířku schodiště 

 se orientuje v rozdělení schodů podle sklonu 

 rozlišuje schodiště podle ramen 

 ovládá graficky vyřešit schody se zakřivenou schodnicí 

5.Tesařské práce Žák: 

 ovládá použití jednotlivých druh PHP podle materiálů na které se 
používají 

 ovládá manipulaci s nářadím a nástroji 

6. Manipulace s materiálem Žák: 

 ovládá podmínky pro sušení dřeva 

 si uvědomuje  důležitost ukládání materiálu do hrání 

 rozlišuje přednosti přirozeného sušení před umělým 

 se orientuje v ochraně dřeva za použití ekologických nátěrů 

7. Přehled tesařských konstrukcí a prací Žák: 

 se orientuje v základních tesařských konstrukcích a pracích  

8. Konstrukce stavebně truhlářských výrobků a jejich kreslení 

 Rozdělení a charakteristika 

 Výkresy stavebních konstrukcí 

 Zakreslení stavebně truhlářských výrobků do stavebních výkresů 

Žák: 

 popíše charakteristiku a rozdělí stavebně truhlářské výrobky podle 
různých hledisek 

 čte jednoduché stavební výkresy a chápe jejich obsah 

 zakreslí do stavebních výkresů stavebně truhlářské výrobky 

9. Zárubně Žák: 
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 Druhy 

 Části 

 Konstrukce 

 Kování 

 vysvětlí základní druhy zárubní, jejich části, konstrukci a použité 
kování 

 přečte konstrukční výkresy zárubní  

10. Dveře 

 Druhy 

 Části 

 Konstrukce 

 Kování 

Žák: 

 vysvětlí základní druhy dveřních křídel, jejich části, konstrukci a 
použité kování 

 přečte konstrukční výkresy dveřních křídel 

11. Okna 

 Druhy 

 Části 

 Konstrukce 

 Kování 

Žák: 

 vysvětlí základní druhy oken, jejich části, konstrukci a použité kování 

 přečte konstrukční výkresy oken 

12. Obklady stěn 

 Druhy 

 Části 

 Konstrukce 

 Kování 

Žák: 

 vysvětlí základní druhy obkladů stěn, jejich části, konstrukci a použité 
kování 

 používá správný postup při zhotovení zakázky na obložení stěn   

 přečte konstrukční výkresy obkladů stěn 

13. Obklady stropů 

 Druhy 

 Části 

 Konstrukce 

 Kování 

Žák: 

 vysvětlí základní druhy obkladů stropů, jejich části, konstrukci a 
použité kování 

 přečte konstrukční výkresy obkladů stěn 
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5.13 Technologie 

 
OBECNÉ CÍLE VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Technologie je stěžejní předmět učebního oboru truhlář. Cílem předmětu je příprava kvalifikovaného řemeslníka – truhláře, který chápe vzájemné souvislosti 
mezi surovinou, materiály, jejich vlastnostmi a způsoby opracování.  
 
CHARAKTERISTIKA UČIVA 
Předmět materiály se vyučuje v 1. ročníku dvě hodiny týdně, ve 2. ročníku dvě hodiny týdně a ve 3. ročníku tři hodiny týdně. Součástí hodinové dotace 1., 2 
i 3. ročníku jsou i odborné exkurze a návštěvy veletrhů a výstav, které se plánují vždy začátkem každého školního roku v rámci Komise pro odborné 
truhlářské předměty a jejichž cílem je seznámit žáka s novinkami oboru. Cílem je seznámit jedince s přípravou, obráběním, povrchovou úpravou materiálů 
ve výrobě nábytku a stavebně truhlářských výrobků, o aplikaci strojního vybavení při technologii výroby nábytku a stavebně truhlářských výrobků. Dále pak 
o způsobech  ochrany a konzervace dřeva i ostatních materiálů, o využívání ekologicky čistých technologií a materiálů, šetření energií, dodržování předpisů 
bezpečnosti a hygieny práce.  
   
STRATEGIE VÝUKY 
Výuka probíhá kombinací frontálního výkladu, který bude prováděn za použití PC a datového projektoru a formou práce ve skupinách. Vyučující  během 
výkladu aktivně zapojuje žáky do procesu, obrací se na ně s dotazy, případně je vyzve, aby sami řekli, co o dané problematice vědí.  Výklad je doplněn 
velkým množstvím názorných pomůcek a obrazového materiálu.  Výuka je doplněna řadou jednouchých úkolů směřujících k lepšímu poznání truhlářských 
technologií. Jedná se např. o tvorbu tzv. perličkových diagramů znázorňujících technologické operace v návaznosti na použité strojní zařízení, tvorba 
a výpočet nářezových plánů, zhotovení kusovníků a ve finále výpočtem cenové kalkulace jednoduchého truhlářského výrobku.  
 
HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ŽÁKŮ 
Hodnocení žáků je v souladu s pravidly uvedenými v „Hodnocení výsledků vzdělávání výchovně vzdělávacího procesu“, které je součástí školního řádu. Žáci 
jsou hodnoceni pomocí pětistupňové klasifikace. Hodnocení probíhá průběžně v hodinách při ústním zkoušení a také souhrnným písemným prověřením 
znalostí po každém tématickém celku. 
Při hodnocení je kladen důraz na: 

 aktivní zájem o předmět 

 schopnost práce ve skupině 

 znalost jednotlivých truhlářských technologií 

 schopnost vyjadřovat se v přesné odborné terminologii 

 kvalitu vypracování domácích úkolů a zadaných projektů 

 schopnost samostatně si vyhledat informace o konkrétních materiálech v odborných časopisech, internetu apod. 
   
PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ 
Po zvládnutí učiva žák: 

 si osvojuje poznatky z předmětu technologie 

 volí a používá v truhlářské praxi vhodné materiály a technologické postupy  nebo jejich varianty 
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 používá vhodné ruční nástroje a strojně – technologické vybavení, provádí jejich seřízení a běžnou údržbu 

 zhotoví výrobky individuální a sériové výroby nábytku, bytového zařízení a stavebně truhlářské výroby 

 ovládá prakticky činnosti v oblasti výrobní kontroly a kontroly jakosti výrobků 

 zvolí a používá vhodné způsoby balení, skladování, přepravy a expedice hotových výrobků 

 provádí jednoduché opravy a renovaci výrobků 

 uplatňuje znalosti v oblasti prodeje a logistiky 

 chápe kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména firmy 

 dodržuje stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti 

 dbá na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňuje požadavky zákazníka 
 

 
 
HODINOVÁ DOTACE 

 
Ročník 1. 2. 3. 

Počet hodin v týdnu 2 2 3 

Počet hodin za školní rok 66 66 96 
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1.ročník 
 

Rozpis učiva Výsledky vzdělávání 

1. Charakteristika výrobního procesu 

 Základní technologické pojmy 

 Obsah a sortiment dřevařské výroby 

Žák: 

 objasní podstatu výrobního procesu, jeho technickou a ekonomickou 
stránku a vztah k životnímu prostředí 

2.Technologické a pracovní postupy používané při výrobě truhlářských 
výrobků 
 

Žák: 

 charakterizuje technologické a pracovní postupy používané 
v truhlářské výrobě 

3. Skladování a ošetřování materiálů Zák: 

 se vyzná ve způsobech skladování a ošetřování materiálů a používá je 

4. Technologická příprava dřeva a příprava ostatních materiálů pro 
výrobu 

Žák: 

 vyjmenuje způsoby technologické přípravy dřeva a přípravu materiálů 
pro výrobu 

 ovládá teorii sušení dřeva a hydrotermickou úpravu dřeva 

5. Ruční způsoby zpracování materiálu 
 

Žák: 

 vysvětlí výběr materiálů, výběr a přípravu nástrojů, nářadí i vhodných 
pomůcek 

 ovládá základní postupy ručního řezání, hoblování, vrtání, dlabání, 
broušení, vykružování, opracování kovů, plastů a ostatních materiálů 
používaných v oboru   

6. Konstrukční spojování dílců a součástí ze dřeva a dřevních materiálů 
 

Žák: 

 orientuje se v základních konstrukčních spojích  

 ovládá pracovní postupy související se spojováním materiálů lepením, 
mechanickými prostředky a kombinovaně 

 popíše běžné druhy rámových rohových a středových konstrukcí 
a technologii jejich zhotovení     

7. Odborné exkurze, seznámení s novinkami praxe        Žák: 

 se seznámí jak s klasickými, tak s moderními technologiemi výroby 
nábytku    
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2.ročník 

 
Rozpis učiva Výsledky vzdělávání 

1. Technologie lepení dřeva, výroba polotovarů, příprava dílců 
 

Žák: 

 ovládá teorii a podmínky lepení 

 popíše obecně pracovní postup na přípravu lepící směsi 

 je obeznámen se způsoby nanášení lepidel, výrobou dýhových 
sesazenek 

 orientuje se v problematice dýhování dílců dýhovými sesazenkami, 
fóliemi a dekorativními lamináty, olepování bočních ploch 
a speciálních úpravách povrchu nábytkových dílců         

2. Technologie spojování materiálů mechanickými prostředky a 
kombinovaně 

Žák: 

 vyjmenuje a popíše technologie spojování materiálů pomocí různých 
mechanických prostředků a kombinovaně 

3. Technologie výroby základních materiálů ze dřeva a na bázi dřeva Žák: 

 popíše technologii výroby pilařského sortimentu, výroby dýh, 
překližovaných materiálů a aglomerovaných materiálů   

 

4. Technologie tváření dřeva a tvarování konstrukčních desek Žák: 

 se seznámí jak s klasickými, tak s moderními technologiemi výroby 
ohýbaného nábytku a tvarovaných konstrukčních desek 

5. Technologie zpracování plastů Žák: 

  popíše technologii zpracování plastů 

6. Povrchová úprava 
 

Žák: 

 dokáže správně technologicky připravit povrch dřeva pro různé 
způsoby povrchové úpravy 

 zhotoví všechny běžné způsoby povrchových úprav a jsou mu jasné 
způsoby jejich vytvrzení 

 uplatňuje při výběru nátěrových hmot ekologické zásady 

 po nánosu určitých nátěrových hmot zvládne dokončované povrchy 
upravit do finální podoby  

7. Strojní způsoby obrábění a dělení materiálů 
 

Žák: 

 zvolí správné parametry a postupy při seřizování strojního zařízení a 
při vlastním opracování materiálů 

 po opracování samostatně a zodpovědně kontroluje přesnost a jakost 
opracované plochy 
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 pro veškerá strojní opracování ovládá zásady bezpečnosti práce a 
ochrany zdraví při práci 

8. Odborné exkurze, seznámení s novinkami praxe Žák: 

 se seznámí jak s klasickými, tak s moderními technologiemi výroby 
nábytku 

 
3.ročník 

 
Rozpis učiva Výsledky vzdělávání 

1. Technická příprava výroby 
 

Žák: 

 popíše význam technické přípravy výroby 

 zhotoví jednoduchý kusovník 

 vypracuje grafické zobrazení technologických postupů v individuální i 
sériové výrobě  

2. Mechanizované a částečně automatizované výrobní linky 
 

Žák: 

 uvědomuje si význam výrobních linek pro sériovou výrobu 

 dokáže strojně a technologicky sestavit jednoduchou linku na výrobu 
různých nábytkových dílců a pro montáž dílců 

3. Montáž Žák: 

 popíše druhy montáže, stahovací a spojovací přípravky včetně 
různých ručních mechanizačních prostředků, potřebných pro úpravu 
dílců 

4. Kontrola a jakost truhlářských výrobků, balení, skladování a 
expedice hotových výrobků 

Žák: 

 kontroluje jakost truhlářských výrobků 

 volí správné balící materiály podle způsobu přepravy k zákazníkovi 

 dodržuje podmínky pro skladování nábytku 

 navrhuje nejvhodnější přepravní prostředky pro různé druhy nábytku 
podle destinací zákazníků 

5. Technologie výroby jednotlivých druhů nábytku 

 Postup výroby skříňového nábytku 

 Postup výroby stolového nábytku 

 Postup výroby sedacího nábytku 

 Postup výroby lůžkového nábytku 

Žák: 

 logicky na základě všech předchozích poznatků vyrobí skříňový, 
stolový, sedací a lůžkový nábytek 

 
 

6. Jednoduché sklenářské práce        Žák: 

 volí různé typy skel do různých truhlářských výrobků, dokáže si ho 
technologicky upravit a osadit do výrobku 
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7. Nové technologie a vývojové trendy ve výrobě truhlářských výrobků  Žák: 

 pracuje s odbornými truhlářskými časopisy a celosvětovou sítí Internet  

8. Opravy, údržba a renovace truhlářských výrobků Žák: 

 provádí opravy, údržbu a renovaci truhlářských výrobků 

9. Technologická cvičení Žák: 

 zhotoví kompletní výrobní dokumentaci pro jednoduchý truhlářský 
výrobek včetně cenového návrhu pro zákazníka 

10. Odborné exkurze, seznámení s novinkami praxe Žák: 

 se seznámí jak s klasickými, tak s moderními technologiemi výroby 
nábytku 
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5.14 Materiály 

 
OBECNÉ CÍLE VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Materiály patří k základním odborným předmětům učebního oboru truhlář. Cílem je seznámit jedince s materiály a jejich praktickým  využitím v dřevařském 
a nábytkářském průmyslu – tj. s jejich původem, složením, vlastnostmi a způsobem jejich praktického použití. 
 
CHARAKTERISTIKA UČIVA 
Předmět materiály se vyučuje ve 1. ročníku 1,5 hodiny týdně a ve 2. ročníku 1,5 hodiny týdně. Součástí hodinové dotace 1. i 2. ročníku jsou i odborné exkurze 
a návštěvy veletrhů a výstav, které se plánují vždy začátkem každého školního roku v rámci Komise pro odborné truhlářské předměty a jejichž cílem je 
seznámit žáka s novinkami oboru. Veškeré učivo směřuje k tomu, aby žáci hlouběji a komplexněji pochopili význam materiálů, se kterými se v průběhu celé 
truhlářské praxe budou setkávat a které budou aktivně využívat. Seznamuje je nejenom s původem, složením, vznikem a vlastnostmi materiálů, ale i s jejich 
hodnotou, tedy nutností zpracovávat je s co nejvyšší výtěžností. Poukazuje i na skutečnost, že dřevěný materiál lze opravdu beze zbytku zpracovat jak 
na aglomerované materiály, tak chemickou cestou. Cílem vzdělávání o materiálech je tedy naučit žáky správně vybírat materiály podle nejrůznějších hledisek, 
zpracovávat jej účelně a komplexně, při dodržení ekologické a zdravotní  nezávadnosti. 
   
STRATEGIE VÝUKY 
Výuka tohoto předmětu bude pro žáky zajímavá, neboť učitel učí žáky poznávat druhy a vlastnosti materiálů, které provázejí výrobu nábytku od samého 
počátku, tedy okamžiku, kdy se začíná nábytek navrhovat. Frontální výklad bude prováděn za použití PC a datového projektoru. Vyučující během přednášky 
aktivně zapojuje žáky do procesu, obrací se na ně s dotazy, případně je vyzve, aby sami řekli, co o dané problematice vědí.  Jednoduchá schémata a nákresy 
si dělají žáci sami, složitější jim vyučující skenuje a tiskne.  Výuka je doplněna řadou jednouchých úkolů směřujících k  lepšímu poznání materiálů. Poznávání 
jednotlivých druhů dřeva podle vzorníku, případně jiných materiálů získaných z truhlářských provozů.  
 
HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ŽÁKŮ 
Hodnocení žáků je v souladu s pravidly uvedenými v „Hodnocení výsledků vzdělávání výchovně vzdělávacího procesu“, které je součástí školního řádu. Žáci 
jsou hodnoceni pomocí pětistupňové klasifikace. Hodnocení probíhá průběžně v hodinách při ústním zkoušení a také souhrnným písemným prověřením 
znalostí po každém tématickém celku. 
Při hodnocení je kladen důraz na: 

 aktivní zájem o předmět 

 znalost jednotlivých truhlářských materiálů a jejich vlastností 

 schopnost vyjadřovat se v přesné odborné terminologii 

 schopnost samostatně si vyhledat informace o konkrétních materiálech v odborných časopisech, internetu apod. 
   
 
PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ 
Po zvládnutí učiva žák: 

 si pěstuje pozitivní vztah k učení a vzdělávání 

 si osvojuje poznatky z předmětu materiály 
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 používá v truhlářské praxi odborné a přesné názvy a termíny pro materiál, se kterým běžně pracuje 

 ovládá základní znalosti o původu a vzniku materiálů 

 dokáže rozpoznat základní druhy dřevin i ostatních materiálů 

 získá cit pro používaný materiál, uvědomuje si dobu růstu dřeva a tím i jeho cenu  

 chápe technické vlastnosti dřeva a dřevních materiálů  

 umí na základě získaných poznatků logicky a správně volit materiály do konkrétních truhlářských výrobků  

 dokáže co nejlépe využít materiály z hlediska jejich výtěžnosti 

 zvolí na povrchovou ochranu dřeva látky, které jsou ekologické a zdravotně nezávadné 

 dokáže pomocí různých spojovacích prostředků spojit základní nábytkové dílce 

 orientuje se v základních materiálech používaných v čalounické výrobě 

 
 
HODINOVÁ DOTACE 

 
Ročník 1. 2. 3. 

Počet hodin v týdnu 1,5 1,5 0 

Počet hodin za školní rok 49,5 49,5 0 
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1.ročník 
 

Rozpis učiva Výsledky vzdělávání 

1. Úvod 

 Členění a klasifikace materiálů pro výrobu truhlářských výrobků 

 Materiály základní 

 Materiály pomocné 

Žák: 

 rozčlení a klasifikuje základní a pomocné materiály  používané 
ve výrobě truhlářských výrobků 

2. Les, jeho význam a funkce 

 Les a jeho funkce 

 Vliv životního prostřední na lesy 

Žák: 

 charakterizuje význam a úlohu lesa, lesního hospodářství 

 vysvětlí vliv životního prostředí na lesy 

3. Dřeviny, nauka o dřevinách, určování druhů dřevin 

 Třídění rostlin 

 Označování dřevin 

 Určování druhu dřeviny 
 

Žák: 

 se orientuje v systému třídění rostlin 

 popíše základní látky mající vliv na růst dřevin 

 si osvojí značky dřevin pro budoucí využití v praxi a technické 
dokumentaci 

 rozpozná základní druhy domácích a exotických dřevin podle listů 
a podle vzhledu dřeva 

4. Dřevo a jeho stavba 

 Makroskopická stavba dřeva 

 Mikroskopická stavba dřeva a kůry 

Žák: 

 vysvětlí makroskopickou stavbu dřeva, mikroskopickou stavbu dřeva 
a kůry 

5. Základní chemické složení dřeva 

 Celulóza 

 Hemicelulózy 

 Lignin 

 Doprovodné látky 

Žák: 

 popíše základní chemické složení dřeva 
 

 

6. Technické vlastnosti dřeva a materiálů ze dřeva 

 Vlhkost dřeva a materiálů ze dřeva 
 

Žák: 

 pochopí význam technických vlastností dřeva a využije je při volbě 
materiálů pro různé výrobky 

 se dokonale orientuje v jevech souvisejících se změnou vlhkosti 
dřeva a dřevních materiálů a využije je v procesu vysoušení dřeva 
a volbě technologické nadmíry při opracování  

7. Vady dřeva 
 

Žák: 

 se orientuje v základních vadách dřeva a na jejich základě rozhoduje 
o vhodnosti použití takového materiálu na různé truhlářské výrobky 

 předchází poškození dřeva houbami a hmyzem volbou správných 
ochranných prostředků a postupů při jeho skladování a ošetřování 
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8. Odborné exkurze, seznámení s novinkami praxe  Žák: 

 se seznámí s použitím našich dřevin na výrobu moderního nábytku  

 
 
2.ročník 
 

Rozpis učiva Výsledky vzdělávání 

1. Lepidla 

 Teorie lepení, jejich vlastnosti a požadavky na lepidla 

 Rozdělení lepidel 

 Složky lepidel a lepících směsí 

 Lepidla z přírodních látek 

 Lepidla syntetická 
 

Žák: 

 rozdělí lepidla, vyjmenuje složky lepidel a lepících směsí 

 popíše jejich vlastnosti a změny vznikající při zpracování a skladování 
lepidel 

 ovládá způsoby vytvrzování nejběžnějších lepidel a lepících směsí, 
vysvětlí teorii lepení materiálů, uvede způsoby zkoušení  jakosti 
lepeného spoje  

 

2. Základní produkty chemického zpracování dřeva 
 

Žák: 

 charakterizuje produkty vzniklé delignifikací dřevní hmoty a hydrolýzou 
dřeva 

3. Materiály pro povrchovou úpravu 
 

Žák: 

 se orientuje v materiálech používaných pro povrchovou úpravu dřeva 
a materiálů na bázi dřeva, tj. objasní, co jsou brusiva a brusné 
prostředky, tmely a plniče pórů, prostředky měnící barvu povrchu 
dřeva a nátěrové hmoty 

4. Surovina, materiály a polotovary dřevozpracující výroby 
 

Žák: 

 charakterizuje řezivo, přířezy řeziva, dýhy a poddýžky a konstrukční 
desky z masivního dřeva, překližované materiály, aglomerované 
materiály 

5. Plastické hmoty 
 

Žák: 

 rozdělí plastické hmoty, charakterizuje základní druhy plastů vhodných 
pro výrobu konstrukčních dílců a povrchové krytiny z plastů 

 

6. Látky na ochranu dřeva 
  

Žák: 

 se orientuje a dovede vybrat správný a účinný prostředek na ochranu 
dřeva proti biologickým škůdcům i ohni 

7. Spojovací prostředky a kování Žák: 

 se orientuje a dovede vybrat správný a účinný spojovací  prostředek 
a kování na výrobu nábytku 



Soukromá střední odborná škola a Střední odborné učiliště s. r. o., Znojemská 1027, Třebíč IČ: 253 25 531 
Zřizovatel:     JUDr. Michal Vostrý, MBA, LLM, Na Rozdílu 770/30a, Praha 6 
Kód a název oboru:   33-56-H/01   Truhlář       ŠVP: Truhlář 
Délka a forma studia:   tříleté denní studium       Platnost ŠVP: od 1. září 2018 počínaje 1. ročníkem 
 

88 

 

8. Čalounické materiály 
 

Žák: 

 specifikuje jednotlivé druhy materiálů pro konkrétní čalounický výrobek  

9. Ostatní materiály 
 

Žák: 

 uvede možnosti využití skla pro účely výroby truhlářských výrobků    

10. Uskladnění a ošetření materiálů 
 

Žák: 

 navrhne vhodný způsob uskladnění a ošetření materiálů 

11. Volba a použití materiálů pro výrobu Žák: 

 správně volí materiál a používá jej pro výrobu daného výrobku dle 
technické dokumentace 

 dbá na hospodárné a ekologické využívání materiálů, zpracování 
odpadů, případně jejich likvidaci 

12. Odborné exkurze, seznámení s novinkami praxe Žák: 

 se seznámí s použitím nejrůznějších materiálů na výrobu moderního 
nábytku 
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5.15  Výrobní zařízení 

 
OBECNÉ CÍLE VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Cílem vyučovacího předmětu je poskytnout žákovi vědomosti o funkci, obsluze a údržbě strojů a zařízení používaných při výrobě, montáži a opravách nábytku 
a stavebně truhlářských výrobků. 
 
CHARAKTERISTIKA UČIVA 
Předmět výrobní zařízení se vyučuje v 1. ročníku jedna hodina týdně a ve 2. ročníku jedna hodina týdně. Součástí hodinové dotace 1. i 2. ročníku jsou 
i odborné exkurze a návštěvy veletrhů a výstav, které se plánují vždy začátkem každého školního roku v rámci Komise pro odborné truhlářské předměty 
a jejichž cílem je seznámit žáka s novinkami oboru. Školský vzdělávací program je sestaven se zřetelem na probírané technologické postupy a je koordinován 
s předmětem výroba a odbyt. 
   
STRATEGIE VÝUKY 
Ve výuce učitel vysvětluje funkci, obsluhu a údržbu strojů a zařízení používaných v oboru. Frontální výklad bude prováděn za použití notebooku a datového 
projektoru. Vyučující sdělí žákovi základní informace o stroji nebo strojním zařízení, na základě kinematického schématu vysvětlí základní části a princip 
činnosti stroje. Vzhledem k tomu, že používané stroje a zařízení se vyznačují vysokými řeznými a posuvnými rychlostmi, je při práci s nimi zvýšené nebezpečí 
úrazu! Proto vyučující důkladně seznamuje žáky s bezpečnostními předpisy, platnými pro jednotlivé probírané skupiny strojů a zařízení. Aktivně zapojuje žáky 
do procesu, obrací se na ně s dotazy, případně je vyzve, aby sami řekli, co o dané problematice vědí. Jednoduchá schémata a nákresy si dělají žáci sami, 
složitější jim vyučující skenuje a tiskne. Výuka jednotlivých strojů je v rámci možností a vybavení doplněna praktickou ukázkou přímo v provozu, kde žák 
absolvuje předmět výroba a odbyt nebo návštěvou nábytkářských firem v místě sídla školy.  
 
HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ŽÁKŮ: 
Hodnocení žáků je v souladu s pravidly uvedenými v „Hodnocení výsledků výchovně vzdělávacího procesu“, které je součástí školního řádu. Žáci jsou 
hodnoceni pomocí pětistupňové klasifikace. Hodnocení probíhá průběžně v hodinách při ústním zkoušení a také souhrnným písemným prověřením znalostí 
po každém tématickém celku. 
Při hodnocení je kladen důraz na: 

 aktivní zájem o předmět 

 znalost  funkce, obsluhy a údržby jednotlivých truhlářských strojů a zařízení 

 schopnost vyjadřovat se v přesné odborné terminologii 

 schopnost samostatně si vyhledat informace o konkrétních strojích a zařízeních v odborných časopisech, internetu apod. 
   
 
PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ: 
Po zvládnutí učiva žák: 

 si pěstuje pozitivní vztah k učení a vzdělávání 

 si osvojuje poznatky z předmětu výrobní zařízení 

 používá v truhlářské praxi odborné a přesné názvy a termíny pro stroje, strojní součásti a zařízení, se kterými běžně pracuje 
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 využívá v praxi vědomosti o strojních součástech, o používaných různých druzích strojů 

 ovládá součásti pro přenos otáčivého pohybu, kinematických, hydraulických a pneumatických mechanismech 

 zná elektrické strojky a dopravní zařízení používané v oboru 

 poradí si při volbě zařízení pro sušení materiálů, hydrotermickou úpravu a tvarování dřeva 

 využívá získané znalosti pro práci se základními dřevoobráběcími nástroji 

 ovládá základní principy a funkce dřevoobráběcích strojů a zařízení 

 dokáže uspořádat funkčně a strojně technologická pracoviště v kusové i sériové výrobě 

 uvědomuje si vztah strojů a životního prostředí při dodržování péče o stroje,  chová se  ekologicky při  používání olejů a mazadel 

 chápe 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 

 rozpozná možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a jsou schopni zajistit odstranění závad a možných rizik 
 
 

 
 

HODINOVÁ DOTACE 

 
Ročník 1. 2. 3. 

Počet hodin v týdnu 1 1 0 

Počet hodin za školní rok 33 33 0 
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1.ročník 
 

Rozpis učiva Výsledky vzdělávání 

1. Úvod do strojnictví 

 Základní rozdělení strojů a strojních zařízení používaných v oboru 
 

Žák: 

 orientuje se v základních a speciálních strojích, strojních zařízeních 
a přípravcích používaných ve výrobě, při montáži, opravách a renovaci 
truhlářských výrobků 

2. Univerzální dřevoobráběcí stroje a jejich nástroje 
 

Žák: 

 orientuje se v  základních dřevoobráběcích strojích 

 a principech jejich činnosti 

 ovládá teorii obsluhy 

 využívá těchto znalostí při seřizování základních parametrů 

 poradí si se základní údržbou při dodržování zásad bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a protipožární ochrany 

3. Zařízení pro sušení a plastifikaci dřeva 
 

Žák: 

 ovládá základní principy činnosti sušáren a jiných zařízení 
na plastifikaci a ochranu dřeva 

 umí jednoduché činnosti s touto problematikou související    

4. Odborné exkurze, seznámení s novinkami praxe Žák: 

 se seznámí s nejnovějšími postupy a zařízeními používanými 
pro výrobu moderního nábytku  

 
2.ročník 
 

Rozpis učiva Výsledky vzdělávání 

1. Zařízení pro ochranu dřeva 
 

Žák: 

 orientuje se v  zařízeních pro ochranu dřeva a principech jejich 
činnosti a ovládá teorii obsluhy 

 využívá těchto znalostí při seřizování základních parametrů 

 poradí si se základní údržbou při dodržování zásad bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a protipožární ochrany   

2. Stroje na výrobu sesazenek 
 

Žák: 

 má přehled o strojích na výrobu sesazenek 

 popíše princip jejich činnosti a ovládá teorii obsluhy 

 využívá těchto znalostí při seřizování základních parametrů 

 poradí si se základní údržbou při dodržování zásad bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a protipožární ochrany    
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3. Stroje a strojní zařízení pro ohýbání, tváření a spojování dřeva 
 

Žák: 

 se orientuje v dřevotvarovacích, spojovacích a montážních zařízeních 

 popíše princip činnosti uvedených strojů 

 ovládá teorii obsluhy 

 využívá těchto znalostí při seřizování základních parametrů 

 poradí si se základní údržbou při dodržování zásad bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a protipožární ochrany 

4. Stroje a zařízení pro povrchovou úpravu 
 

Žák: 

 volí správná zařízení pro různé druhy nanášení nátěrových hmot 

 ovládá teorii obsluhy 

 využívá těchto znalostí při seřizování základních parametrů 

 poradí si se základní údržbou  

 dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární 
ochrany  

5. Ruční elektrické strojky 
 

Žák: 

 dovede zvolit správný strojek k výrobě, montáži, opravě nebo úpravě 
nábytku nebo nábytkových dílců 

 ovládá teorii obsluhy 

 bez problémů do nich upíná nástroje   

 seřídí základní parametry 

 poradí si se základní údržbou při dodržování zásad bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a protipožární ochrany    

6. Stroje pro nanášení lepidel 
 

Žák: 

 se orientuje ve strojích pro nanášení lepidel 

 poradí si s nastavením optimálních parametrů jednotlivých strojů 

 ovládá základní údržbu při dodržování zásad bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a protipožární ochrany 

7. Dopravní zařízení 
 

Žák: 

 využívá znalostí k řešení problematiky vnější a vnitřní závodové 
dopravy 

 úspěšně a optimálně řeší propojení dřevoobráběcích strojů do linek 
pomocí dopravníků  

8. Odborné exkurze, seznámení s novinkami praxe Žák: 

 se seznámí s nejnovějšími postupy a zařízeními používanými pro 
výrobu moderního nábytku  
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5.16 Projektová příprava 

 
OBECNÉ CÍLE A CHARAKTERISTIKA UČIVA 
Cílem předmětu je naučit  žáky vytvořit jak standardní výrobní dokumentaci, tak jednoduché grafické návrhy pomocí  počítačové aplikace programu AutoCAD. 
Předmět projektová příprava se vyučuje v 1.ročníku 1,5 hodiny týdně 2. ročníku 1,5 hodiny týdně a ve 3. ročníku dvě hodiny týdně. Učivo rozvíjí logické 
myšlení žáků, jejich představivost, estetické a technické cítění a vyjadřování, vede je k samostatnosti při používání výpočetní techniky, pečlivosti, přesnosti 
a tvořivosti. 
  
STRATEGIE VÝUKY 
Výuka probíhá na základě dílčích příkladů na probírané téma, které budou prezentovány za použití datového projektoru. Následně bude probíhat na základě 
individuálního zadání samostatná tvořivá práce. Vyučující  během samostatné práce jednak kontroluje tvorbu žáků a průběžně reaguje na dotazy nebo 
problémy žáků. Výuka je zaměřena na schopnost žáka vytvořit grafické návrhy a technické výkresy dle norem platných pro kreslení výkresů v truhlářské 
výrobě.  
 
HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ŽÁKŮ 
Hodnocení žáků je v souladu s pravidly uvedenými v „Hodnocení výsledků vzdělávání výchovně vzdělávacího procesu“, které je součástí školního řádu. Žáci 
jsou hodnoceni pomocí pětistupňové klasifikace. Hodnocení probíhá postupně na základě dokončení každého výkresu nebo grafického návrhu.  
Při hodnocení je kladen důraz na: 

 aktivní zájem o předmět 

 schopnost samostatné práce  

 znalost konstrukce jednotlivých skupin nábytku 

 schopnost vyjadřovat se v přesné odborné terminologii 

 kvalitu vypracování výkresové dokumentace a grafických návrhů 

 schopnost samostatně si vyhledat informace v normách 
   
PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ: 
Žák: 

 si procvičuje poznatky z předmětu konstrukční příprava v praxi 

 vytváří konkrétní grafické výtvarné návrhy truhlářských výrobků 

 vypracuje konstrukční a technologickou dokumentaci běžných truhlářských výrobků 

 využívá počítačové aplikace programu AutoCAD 
 
HODINOVÁ DOTACE 

 
Ročník 1. 2. 3. 

Počet hodin v týdnu 1,5 1,5 2 

Počet hodin za školní rok 49,5 49,5 64 
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1.ročník 
 

Rozpis učiva Výsledky vzdělávání 

1. Seznámení s programem AutoCAD 

 Obrazovkové menu 

 Roletové nabídky 

 Panely nástrojů 

Žák: 
 používá obrazovkové menu, roletové nabídky, panely nástrojů a různé 

ikony pro grafické znázornění nábytku   

2. Používání základních ikon programu AutoCAD zobrazení 

 Obrázkové menu 

 Roletové nabídky 

 Panely nástrojů  

Žák: 

 používá obrazovkové menu, roletové nabídky, panely nástrojů a různé 
ikony pro grafické znázornění nábytku   

3. Kreslení základních konstrukčních materiálů a spojů ve 2D 

 Značení materiálů 

 Čep a dlab 

 Čep a rozpor 

 Plošné spoje 

 Ozuby 

 Rámové spoje 

Žák: 

 nakreslí základní konstrukční spoje 

 značí materiály dle platných norem 

4. Kreslení jednoduchých sestav 

 Kreslení jednotlivých dílců nábytku 

 Kreslení korpusu nábytku 

Žák: 

 nakreslí jednoduché dílce nábytku 

 kreslí nábytkový korpus včetně vnitřního vybavení a dveří 

 
2.ročník 
 

Rozpis učiva Výsledky vzdělávání 

1.Kreslení základních pohledů, řezů a detailů 

 Základní pohledy 

 Řezy 

 Průřezy 

 Detaily 

 Umístění dílce na výkres 

 Popisové pole 

 Tabulka 

Žák: 
 používá obrazovkové menu, roletové nabídky, panely nástrojů 

a různé ikony pro grafické znázornění nábytku   

 rozeznává základní pohledy 

 kreslí řezy vycházející ze základních pohledů 

 kreslí detaily vycházející ze základních pohledů 

 rozlišuje řez a průřez 

2. Kótování 

 Kotování základních pohledů, řezů, detailů a celých sestav 
nábytkových dílců 

Žák: 

 nakreslí běžné nábytkové dílce a okótuje je 

 kótuje dle platných norem a požadavků 
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3. Kreslení jednoduchého nábytku ve 2D zobrazení 

 Kreslení skříňového nábytku 

Žák: 

 nakreslí základní dílce korpusu nábytku a dokáže je spojit v kompaktní 
výrobek 

4. Výrobní a technologická dokumentace 

 Kusovník 

 Nářezové plány 

 THN 

 Perličkový diagram 

 Pracovní postupy výroby 

Žák: 

 vytvoří kusovník z přiloženého nebo vytvořeného výkresu 

 tvoří nářezové plány, perličkový diagram a pracovní postupy výroby 

 
3.ročník 
 

Rozpis učiva Výsledky vzdělávání 

1. Tvorba nářezového plánu 

 Grafické znázornění optimálního využití formátů  materiálů na 
výrobu nábytku 

Žák: 
 vypracuje ve 2D zobrazení nářezový plán včetně jeho 

okótování    

2. Grafický návrh stolového nábytku ve 2D a 3D zobrazení  Žák: 

 nakreslí ve 2D a 3D zobrazení návrh jednoduchého stolu 

3. Grafický návrh lůžkového nábytku ve 2D a 3D zobrazení Žák: 

 nakreslí ve 2D a 3D zobrazení jednoduchý návrh lůžkového 
nábytku 

4. Grafický návrh sedacího nábytku ve 2D a 3D zobrazení Žák: 

 nakreslí ve 2D a 3D zobrazení jednoduchý návrh sedacího 
nábytku 

5. Výrobní dokumentace 

 Výkresová dokumentace 

 Technologická dokumentace 

Žák: 

 vytvoří kompletní výkresovou a technologickou dokumentaci 
dle zadaného tématu 
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5.17 Odborný výcvik 

 
OBECNÉ CÍLE VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět má převážně praktický charakter, integruje vědomosti a dovednosti z ostatních odborných předmětů. 
  
CHARAKTERISTIKA UČIVA 
Odborný výcvik je realizován v 1., 2. i 3. ročníku 15 hodin týdně. Žáci si v něm osvojí zejména manuální dovednosti z oblasti výroby truhlářských výrobků, 
ale rozvíjí se u nich i sociálně – komunikativní dovednosti (interpersonální) potřebné pro práci v týmu. 
  
STRATEGIE VÝUKY 
Výuka probíhá na středisku praktického vyučování. V 1. ročníku je kladen důraz na osvojení si znalostí pravidel  BOZP a PO, následně pak ruční opracování 
dřeva a konstrukční spoje masivních dílců. Ve 2. ročníku je věnována pozornost konstrukčním spojům nábytkových dílců z aglomerovaných materiálů, 
opracování dřeva ručními elektrickými strojky, spojování dřeva lepením a povrchové úpravě. 3. ročník je zaměřen na práci s kompletní technickou 
dokumentací a žák pracuje samostatně pod odborným dohledem na konkrétních zakázkách. Současně v průběhu 3. ročníku pracuje ve výrobě 
na pracovištích provozu, aby se integroval do výrobního procesu a naučil se pracovat v týmu spolupracovníků.  
 
HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ŽÁKŮ 
Hodnocení žáků je v souladu s pravidly uvedenými v „Hodnocení výsledků vzdělávání výchovně vzdělávacího procesu“, které je součástí školního řádu. Žáci 
jsou hodnoceni pomocí pětistupňové klasifikace. Hodnocení probíhá postupně na základě dokončení každého výkresu nebo grafického návrhu.  
Při hodnocení je kladen důraz na: 

 aktivní zájem o předmět 

 schopnost samostatné práce  

 znalost výrobní technologie jednotlivých skupin nábytku  

 schopnost vyjadřovat se v přesné odborné terminologii 

 znalost práce s výrobní dokumentací 

 údržbu pracovních prostředků  

 správnost, kvalitu a čistotu provedené práce 

 schopnost samostatně si vyhledat informace v normách 
   
PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ 
Žák: 

 zhotovuje v požadované kvalitě základní výrobky individuální a sériové truhlářské výroby 

 provádí montáž výrobků, osazování výrobků ve stavbách a rovněž provádí opravy a renovace 

 používá odbornou terminologii, obecné poznatky, pojmy, pravidla a principy při řešení praktických úkolů 

 dodržuje technické normy, předpisy a pracuje s odbornou literaturou 

 orientuje se v problematice řešení ochrany životního prostředí 

 využívá manuálně řemeslné zručnosti 
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 dbá na estetický vzhled výrobků a přistupuje k práci tvořivým způsobem 

 provádí základní technické výpočty 

 pracuje s návrhy a technickou dokumentací 

 volí a používá vhodné způsoby a podmínky pro uskladnění materiálů používaných v oboru a manipulace s nimi 

 volí, připravuje a používá vhodné materiály pro výrobu výrobků oboru 

  používá způsoby hospodárného a ekologického užívání a likvidace materiálů po skončení jejich životnosti 

 volí a používá vhodné nářadí a pomůcky pro ruční opracování materiálů a provádí jejich ošetření a běžnou údržbu 

 volí vhodné nástroje, stroje a zařízení pro strojní opracování materiálů a provádí jejich ošetření a běžnou údržbu 

 provádí upnutí nástroje 

 nastaví parametry základních truhlářských strojů a zařízení 

 obsluhuje a seřizuje stroje a zařízení včetně přípravků používaných v oboru při výrobě výrobků, jejich montáži, osazování ve stavbách a při provádění 
oprav a renovací 

 navrhuje, používá a dodržuje jednoduché pracovní postupy výroby 

 volí, používá a dodržuje stanovené základní technologické postupy ručního a strojního opracování materiálů používaných v oblasti zpracování dřeva 

 volí, používá a dodržuje stanovené technologické postupy výroby výrobků, montáže výrobků , osazování výrobků ve stavbách a při opravách 
a renovacích 

 provádí pracovní činnosti v oblasti kontroly a jakosti výrobků při použití vhodné měřící techniky 

 provádí vhodné způsoby balení, skladování, manipulace a expedice hotových výrobků 

 připravuje a organizuje své pracoviště 

 pracuje samostatně i v pracovním týmu 

 uvědomuje si zodpovědnost za výsledky své práce 

 dodržuje předpisy ochrany, bezpečnosti a hygieny práce, protipožární ochrany 

 sleduje vývojové trendy v oblasti výroby výrobků oboru 
 

 
 
 

HODINOVÁ DOTACE 

 
Ročník 1. 2. 3. 

Počet hodin v týdnu 15 15 15 

Počet hodin za školní rok 495 495 480 
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1.ročník 
 

Rozpis učiva Výsledky vzdělávání 

1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce, požární 
prevence 

 Pracovně právní problematika BOZP 

 Bezpečnost technických zařízení 

Žák: 

 dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a požární prevence 

 při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů a zařízení postupuje 
v souladu s předpisy a pracovními postupy 

 uvede příklady bezpečnostních rizik, event. nejčastější příčiny úrazů 
a jejich prevenci 

 poskytne první pomoc při úrazu na pracovišti 

 uvede povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v případě pracovního 
úrazu 

2. Zhotovení konstrukcí truhlářské výroby, nebo jejich částí 

 Charakteristika výrobku 

 Příprava a organizace pracoviště 

 Skladování, ošetřování, technologický příprava dřeva a vlastní 
použití materiálů a polotovarů pro výrobu 

 Ruční zpracování materiálů 

 Konstrukční spojování materiálů 
 

Žák: 

 uvede zásady fyziologie práce a ergonomie ve vztahu k oboru 

 prostuduje technickou dokumentaci každého konstrukčního spoje 
a promyslí jeho výrobu 

 připravuje a organizuje pracoviště pro výrobu daného výrobku 

 uskladňuje a ošetřuje materiály a polotovary pro výrobu 

 volí, technologicky připravuje a používá správné materiály pro výrobu, 
dbá na jejich hospodárné a ekologické využívání 

 volí, připravuje a používá vhodné nástroje, nářadí a pomůcky pro ruční 
zpracování materiálů 

 volí a používá vhodné pracovní postupy ručního řezání, hoblování, 
vrtání, dlabání, broušení a vykružování, opracování kovů, plastů 
a ostatních materiálů používaných v truhlářské výrobě 

 volí a používá vhodné způsoby konstrukčního spojování materiálů 

 
2.ročník 
 

Rozpis učiva Výsledky vzdělávání 

1. Zhotovení výrobků truhlářské výroby, nebo jejich částí 

 Strojní zpracování materiálů 

 Technologické postupy výroby základních truhlářských výrobků, 
polotovarů a doplňků 

 Technologické postupy dokončování povrchů 
 

Žák: 

 volí a používá vhodné pracovní pomůcky, nástroje, stroje a zařízení 

 bezpečně obsluhuje stroje a zařízení i skupiny strojů 

 provádí běžnou údržbu, ošetřování a seřizování strojně – 
technologického vybavení, udržuje provoz strojů a zařízení v souladu 
s ekologií 
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 volí, používá a dodržuje tradiční technologické postupy výroby 
jednotlivých výrobků truhlářské výroby, polotovarů a doplňků, dbá na 
soulad jednotlivých etap pracovního postupu a na přesnost 

 volí, používá a dodržuje technologické postupy dokončování povrchů 
výrobků 

 
3.ročník 
 

Rozpis učiva Výsledky vzdělávání 

1. Zhotovení výrobků truhlářské výroby, nebo jejich částí 

 Kompletace a montáž výrobků 

 Výrobní kontrola a kontrola jakosti výrobků 

 Balení, skladování, přeprava a expedice hotových výrobků 

 Provádění oprav a renovací 

Žák: 

 volí a používá vhodné způsoby kompletace a montáže výrobků a jejich 
realizaci v objektech 

 provádí výrobní kontrolu a kontrolu jakosti výrobků 

 volí a používá vhodné způsoby balení, skladování, přepravy a 
expedice hotových výrobků 

 zjišťuje rozsah závad, volí a používá správný postup prací při 
opravách a renovaci výrobků 

 vede předepsanou výrobně technickou evidenci 

 dbá na estetický vzhled výrobků a přistupuje k práci tvořivým 
způsobem 

2. Odbyt 

 Obchodní jednání 

 Administrativní zabezpečení odbytových činností 

 Realizace dodávky 

Žák: 

 přijme a eviduje zakázku 

 připraví podklady pro výrobu 

 připraví předání díla zákazníkovi 
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6 PROSTOROVÉ A MATERIÁLNÍ PODMÍNKY 
  
Škola se nachází v dvoupatrové budově na Znojemské ulici v Třebíči, kde probíhá kompletní teoretická výuka. Mimo budovu se uskutečňuje odborný výcvik 

oboru truhlář, pobytové akce, odborné exkurze apod. Dílny pro odborný výcvik oboru truhlář se nachází v Třebíči na ulici Fibichova 985. 

Stávajícím počtem devíti (9) kmenových tříd má škola vytvořeny plně vyhovující podmínky pro výuku všech předmětů. Dále máme 5 kabinetů a spisovnu. 

Mimo tyto učebny máme vybudováno následující zázemí pro výuku: 

 čtenářskou dílnu 

 knihovnu 

 dvě PC učebny (VYT a PEK) pro výuku výpočetní techniky, písemné komunikace 

a projektové přípravy 

 kreativní dílnu 

 učebnu pro výuku hry na hudební nástroj 

 kabinet přírodních věd 

 servisní místnost 

Dílny pro odborný výcvik oboru truhlář jsou vybaveny jednou dílnou pro ruční opracovávání dřeva s 12 hoblicemi a jedna strojová dílna, kde je umístěna 

formátovací pila, kolíkovací stroj  a drobné přístroje na obrábění dřeva.  

Knihovna je rozdělena na učitelskou a žákovskou a společně s čtenářskou dílnou obsahuje více jak 2 000 výtisků knih, učebnic a publikací. Mimo jiné 

je možné zapůjčit i elektronické čtečky knih. Jazyková knihovna je vybavena širokým spektrem jazykových učebnic a pracovních sešitů pro všechny školou 

vyučované jazyky. Výuce také napomáhají nástěnné plakáty s jazykovou tématikou. 

V učebně VYT je 20 samostatných žákovských PC stanic, jedna PC stanice pro pedagoga s propojením na dataprojektor. V učebně PEK 

je16 samostatných žákovských PC stanic a také jedna PC stanice pro pedagoga s propojením na dataprojektor. Všechny PC stanice jsou připojeny 

k internetu. 

 

Pro výuku jednotlivých předmětů jsou využívány tyto programy: 

 odborné kreslení a projektové přípravy – AutoCAD 
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 písemná a elektronická komunikace – Mont Blue 

 matematika  - Cabri 

 ekonomika a právo – EPIS 

 zeměpis – výuková CD 

 český jazyk – výuková CD 

 výpočetní technika – Microsoft Office 2016 (MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS Powerpoint, MS Access, MS Front Page, MS Publisher) 

 Office 365 

 

Kreativní dílna, která je využívána zejména oborem Předškolní a mimoškolní pedagogika a v rámci mimoškolních aktivit a akreditovaných kurzů, obsahuje 

nejenom materiál, ale i různé druhy nástrojů a zařízení pro mnoho rukodělných a výtvarných technik (enkaustické žehličky, bigshot, fimo strojky apod.) 

V učebně pro výuku hry na hudební nástroj je jedno piano, 3x kytara, 1x flétna a Orffův instrumentář. Učebna je zároveň vybavena nástěnnými plakáty pro 

výuku hudební teorie. 

V jednotlivých kabinetech mají vyučující k dispozici PC stanici s připojením do sítě a na internet a tiskárnu. Kabinety jsou dále vybaveny varnou konvicí, 

některé i lednicí a mikrovlnou troubou. 

V servisní místnosti, která je k dispozici  pedagogům i žákům, je lednice, varná konvice, kávovar a mikrovlnná trouba. Na chodbě školy je umístěn nápojový a 

jídelní automat.  

Výuku tělesné výchovy realizuje škola v tělocvičně ZŠ Světlo, Demlova ul. Třebíč. 

Stravování má škola smluvně zajištěno na SŠ stavební Třebíč. 

Škola si vydává pracovní sešity pro tyto předměty oboru Podnikání: 

 Technologie a materiály 

 Historie nábytku 

 Základy biologie a ekologie 
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7 PERSONÁLNÍ PODMÍNKY 
 
 

 Školu řídí ředitelka školy, který má k sobě zástupce ředitele pro provozní činnost a zástupkyni ředitele pro pedagogickou činnost. 
 

 Výuka je zajištěna převážně kvalifikovanými pedagogy, jak pro všeobecně vzdělávací předměty, tak i pro odborné předměty. 
 

 Škola má 11 interních zaměstnanců, kteří vyučují převážně všechny všeobecně vzdělávací předměty a odborné předměty oboru truhlář a 
veřejnosprávní činnost. 

 

 Stěžejní odborné předměty oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika vyučují externí pedagogové – odborníci z praxe. Jedná se erudované 

odborníky, kteří aktivně pracují ve svém oboru a dokáží žákům předat nejenom teoretické odborné znalosti, ale i odborné praktické dovednosti a 

zkušenosti. 

 V případě, že je předmět vyučován učitelem bez odpovídající odborné kvalifikace, je učiteli (pokud je to možné) uložena povinnost dokončení vzdělání 

se stanoveným termínem ukončení.  

 Všichni pedagogičtí pracovníci mají možnost dalšího vzdělávání. 

 Ti, kteří nesplňují odbornou kvalifikaci, pokračují ve studiu na vysokých školách nebo toto studium již dokončují. 

 Ostatní vzdělávání je závislé především od aktuální nabídky vzdělávacích institucí. Jedná se především o Národní institut dalšího vzdělávání, 

Vysočina Education, a další popř. neziskové organizace. 

 V současné době pedagogové navštěvují především semináře týkající se nových metod a forem vzdělávání, seminářů zaměřených na společné 

vzdělávání a aktualizační školení k nové maturitě. 

 Zástupce ředitele  absolvuje semináře zaměřené na systém Bakalář, v kterém je vedena téměř celá agenda školy. Semináře se týkají jak nových 

verzí, tak i nových modulů. 
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8 SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY 
 

 Hlavními sociálními partnery školy jsou především rodiče žáků. Spolupráce se uskutečňuje formou rodičovských schůzek, dále prostřednictvím 

Školské rady a velký důraz klademe také na osobní schůzky s rodiči žáků. 

 Při výchovně-vzdělávací činnosti spolupracuje škola s vytipovanými mateřskými školami, základními školami a dále Úřadem práce  v Třebíči a dalšími 

institucemi. 

 

 Hlavními sociálními partnery školy jsou především rodiče žáků. Spolupráce se uskutečňuje formou rodičovských schůzek, dále prostřednictvím 
Školské rady a velký důraz klademe také na osobní schůzky s rodiči žáků. 

 

 Při výchovně-vzdělávací činnosti spolupracuje škola s Úřadem práce v Třebíči a firmami.  
 

 Dále škola spolupracuje s orgány veřejné správy a samosprávy a provozovnami místních podnikatelů, kde žáci vykonávají odbornou praxi. Jedná se 
především o:  
o Městský úřad Třebíč  
o Hospodářská komora Třebíč  
o Policie ČR 
o Okresní soud v Třebíči 
o Katastrální úřad Třebíč 
o Úřad práce Třebíč 
o Česká spořitelna 
o Kapucín s. r. o. 
o Kerama s. r. o. 
o další podnikatelské subjekty 

 

 V rámci výchovného poradenství a práce s nadanými žáky spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou, Speciálně pedagogickým 

centrem a odborem sociálně právní ochrany dětí při MěÚ v Třebíči. 

 Pobytové akce realizujeme ve spolupráci s RS Nesměř a RS Drak Křižanov.  

 Dopravu na exkurze a jiné pobytové akce (jazykový kurz aj.) zajišťujeme prostřednictvím firmy Řezanina  Koněšín. 
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