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Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni efektivně se učit, vyhodnocovat 

dosaţené výsledky a pokrok a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího 

vzdělávání, tzn. ţe absolventi by měli: 

− mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání; 

− ovládat rŧzné techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní reţim a podmínky; 

− uplatňovat rŧzné zpŧsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně 

   vyhledávat a zpracovávat informace; 

− poslouchat s porozuměním mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov), pořizovat 

   si poznámky; 

− vyuţívat ke svému učení rŧzné informační zdroje, včetně svých zkušeností i zkušeností 

jiných lidí; 

− sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílŧ svého učení, přijímat hodnocení výsledkŧ 

svého učení od jiných lidí; 

− znát moţnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání. 

 

Kompetence k řešení problémů 

 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni samostatně řešit běţné pracovní 

i mimopracovní problémy, tzn. ţe absolventi by měli: 

− porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení 

   problému, navrhnout zpŧsob řešení, popř. varianty řešení, a zdŧvodnit jej, vyhodnotit 

   a ověřit správnost zvoleného postupu a dosaţené výsledky; 

− uplatňovat při řešení problémŧ rŧzné metody myšlení a myšlenkové operace; 

− volit prostředky a zpŧsoby (pomŧcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro 

   splnění jednotlivých aktivit, vyuţívat zkušenosti a vědomosti nabyté dříve; 

− spolupracovat při řešení problémŧ s jinými lidmi (týmové řešení). 

 

Komunikativní kompetence 

 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni vyjadřovat se v písemné i ústní 

formě v rŧzných učebních, ţivotních i pracovních situacích, tzn. ţe absolventi by měli: 

− vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených 

   i psaných a vhodně se prezentovat; 

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

   správně; 

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

− zpracovávat běţné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty; 

− snaţit se dodrţovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii; 

− zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textŧ, popř. projevŧ jiných lidí; 

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

− dosáhnout jazykové zpŧsobilosti potřebné pro základní komunikaci v cizojazyčném 

   prostředí nejméně v jednom cizím jazyce; 
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− dosáhnout jazykové zpŧsobilosti potřebné pro základní pracovní uplatnění podle potřeb 

   a charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět základní odborné 

   terminologii a základním pracovním pokynŧm v písemné i ústní formě); 

− pochopit výhody znalosti cizích jazykŧ pro ţivotní i pracovní uplatnění, být motivováni 

   k prohlubování svých jazykových dovedností. 

 

Personální a sociální kompetence 

 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli připraveni stanovovat si na základě 

poznání své osobnosti přiměřené cíle osobního rozvoje v oblasti zájmové i pracovní, 

pečovat o své zdraví, spolupracovat s ostatními a přispívat k utváření vhodných 

mezilidských vztahŧ, tzn. ţe absolventi by měli: 

− posuzovat reálně své fyzické a duševní moţnosti, odhadovat dŧsledky svého jednání 

   a chování v rŧzných situacích; 

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

   orientace a ţivotních podmínek; 

− reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a zpŧsobu jednání ze strany jiných 

   lidí, přijímat radu i kritiku; 

− ověřovat si získané poznatky, kriticky zvaţovat názory, postoje a jednání jiných lidí; 

− mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svŧj fyzický i duševní rozvoj, být si 

   vědomi dŧsledkŧ nezdravého ţivotního stylu a závislostí; 

− adaptovat se na měnící se ţivotní a pracovní podmínky a podle svých schopností 

   a moţností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické 

   záleţitosti, být finančně gramotní; 

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

− přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly; 

− podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolŧ, nezaujatě 

   zvaţovat návrhy druhých; 

− přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahŧ a k předcházení osobním 

   konfliktŧm, nepodléhat předsudkŧm a stereotypŧm v přístupu k druhým. 

 

Občanské kompetence a kulturní povědomí 

 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi uznávali hodnoty a postoje podstatné pro ţivot 

v demokratické společnosti a dodrţovali je, jednali v souladu s udrţitelným rozvojem 

a podporovali hodnoty národní, evropské i světové kultury, tzn. ţe absolventi by měli: 

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

   zájmu; 

− dodrţovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní 

   specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci, pomáhat druhým 

   lidem; 

− jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat 

   k uplatňování hodnot demokracie; 

− uvědomovat si – v rámci plurality a multikulturního souţití – vlastní kulturní, národní 

   a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých; 
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− zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě; 

− chápat význam ţivotního prostředí pro člověka a jednat v duchu udrţitelného rozvoje; 

− uznávat hodnotu ţivota, uvědomovat si odpovědnost za vlastní ţivot a spoluodpovědnost 

   při zabezpečování ochrany ţivota a zdraví ostatních; 

− uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském 

   a světovém kontextu; 

− podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen 

   pozitivní vztah. 

 

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 

 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni optimálně vyuţívat své osobnostní 

a odborné předpoklady pro úspěšné uplatnění ve světě práce, pro budování a rozvoj své 

profesní kariéry a s tím související potřebu celoţivotního učení, tzn. ţe absolventi by měli: 

− mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání;  

-  uvědomovat si  význam celoţivotního učení a být připraveni přizpŧsobovat se měnícím se          

   pracovním podmínkám; 

− mít přehled o moţnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; cílevědomě 

   a zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze; 

− mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru 

   a o poţadavcích zaměstnavatelŧ na pracovníky a umět je srovnávat se svými představami 

   a předpoklady; 

− umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příleţitostech, 

   vyuţívat poradenské a zprostředkovatelské sluţby jak z oblasti světa práce, tak vzdělávání; 

− komunikovat vhodně s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svŧj odborný potenciál 

   a své profesní cíle; 

− znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelŧ a pracovníkŧ; 

− rozumět podstatě a principŧm podnikání, mít představu o právních, ekonomických, 

   administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání; dokázat 

   vyhledávat a posuzovat podnikatelské příleţitosti v souladu s realitou trţního prostředí, se 

   svými předpoklady a dalšími moţnostmi. 
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Matematické kompetence 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni funkčně vyuţívat matematické 

dovednosti v rŧzných ţivotních situacích, efektivně hospodařit s financemi, tzn., ţe 

absolventi by měli: 

− správně pouţívat a převádět běţné jednotky; 

− pouţívat pojmy kvantifikujícího charakteru; 

− číst rŧzné formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.); 

− provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy; 

− nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolŧ, umět je popsat a vyuţít 

   pro dané řešení; 

− aplikovat znalosti o základních tvarech předmětŧ a jejich vzájemné poloze v rovině 

   i prostoru; 

− aplikovat matematické postupy při řešení praktických úkolŧ v běţných ţivotních 

   i pracovních situacích. 

 

 Kompetence vyuţívat prostředky informačních a komunikačních technologií 

 a pracovat s informacemi 

 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi pracovali s osobním počítačem a jeho 

základním a aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími prostředky ICT 

a vyuţívali adekvátní zdroje informací a efektivně pracovali s informacemi, tzn. absolventi 

by měli: 

− pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních 

   technologií; 

− pracovat s běţným základním a aplikačním programovým vybavením; 

− učit se pouţívat nové aplikace; 

− komunikovat elektronickou poštou a vyuţívat další prostředky online a offline 

   komunikace; 

− získávat informace z otevřených zdrojŧ, zejména pak s vyuţitím celosvětové sítě Internet; 

− pracovat s informacemi z rŧzných zdrojŧ nesenými na rŧzných médiích (tištěných, 

   elektronických, audiovizuálních), a to i s vyuţitím prostředkŧ informačních 

   a komunikačních technologií; 

− uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost rŧzných informačních zdrojŧ 

   a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní. 

 

Odborné kompetence 

 

        a)  Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn. aby absolventi: 

 

− chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníkŧ (i 

   dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientŧ, zákazníkŧ, návštěvníkŧ) i jako 

   součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udrţení certifikátu jakosti podle 

   příslušných norem; 

− znali a dodrţovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při 

   práci a poţární prevence; 
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− osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohroţující pracovní činnosti včetně zásad 

   ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji apod.), 

   rozpoznali moţnost nebezpečí úrazu nebo ohroţení zdraví a byli schopni zajistit odstranění 

   závad a moţných rizik; 

− znali systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uměli uplatňovat nároky 

   na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením zdraví 

   v souvislosti s vykonáváním práce); 

− byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění 

   nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout. 

 

      b) Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobkŧ nebo sluţeb, tzn. aby absolventi: 

 

− chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména organizace; 

− dodrţovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti 

   zavedeným na pracovišti; 

− dbali na zabezpečování parametrŧ (standardŧ) kvality procesŧ, výrobkŧ nebo sluţeb, 

   zohledňovali poţadavky klienta (zákazníka, občana). 

 

     c) Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udrţitelného rozvoje, tzn. aby absolventi: 

 

− znali význam, účel a uţitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské 

   ohodnocení; 

− zvaţovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běţném 

   ţivotě) moţné náklady, výnosy a zisk, vliv na ţivotní prostředí, sociální dopady; 

− efektivně hospodařili s finančními prostředky; 

− nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem 

   na ţivotní prostředí. 

 

     d) Provádět diagnostické, montáţní, opravárenské a údrţbářské práce na elektrických 

     a elektronických zařízeních a přístrojích, tzn. aby absolventi: 

 

− vyuţívali v odborné praxi technické poznatky z oblasti úpravy, zpracování a uţití 

   rozličných materiálŧ; 

− vykonávali přípravné i finální práce při zhotovování mechanických dílcŧ elektrických 

   strojŧ, přístrojŧ, zařízení a rŧzných montáţních přípravkŧ; 

− zabezpečovali pracoviště před započetím práce na elektrickém zařízení; 

− řešili jednoduché elektrické obvody, navrhovali a realizovali odpovídající náhradní 

   zapojení těchto obvodŧ či zařízení, volili vhodné součástky; 

− zapojovali, diagnostikovali, opravovali a uváděli do provozu elektrické a elektronické 

   části zařízení a přístrojŧ, které umoţňují ovládání, řízení a činnost výkonových 

   mechanismŧ a automatŧ; 

− demontovali, opravovali a zpětně správně funkčně sestavovali běţné mechanismy nebo 

   části elektrických, elektromechanických, pneumatických a hydraulických přístrojŧ, strojŧ 

   a rozličných dalších technických zařízení; 
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− diagnostikovali technický stav a závady zařízení s mechanismy otáčivého pohybu, 

   demontovali je, prováděli údrţbu pohyblivých částí, čistili dotyky a sběrné plochy apod.; 

− rozlišovali druhy elektrických strojŧ a přístrojŧ, na základě měření a diagnostiky prováděli 

   jejich opravy podle manuálu, včetně jejich elektronických částí. 

 

     e) Provádět elektrotechnická měření a vyhodnocovat naměřené výsledky, tzn. aby 

     absolventi: 

 

− volili vhodnou měřicí metodu pro měření na elektrotechnických a elektronických 

   zařízeních a přístrojích; 

− měřili elektrické veličiny a jejich změny v elektrických a elektronických obvodech 

   a příslušných obvodových prvcích; 

− vyhodnocovali naměřené hodnoty pro kontrolu a diagnostiku zařízení a přístrojŧ, a pouţili 

   je při odstraňování jejich závad, pro jejich uvádění do provozu, seřizování a provozní 

   nastavení. 

 

     f) Číst technickou dokumentaci s porozuměním, tzn. aby absolventi: 

 

rozlišili rŧzné zpŧsoby technického zobrazování; 

rozpoznali rŧzné druhy technické a elektrotechnické dokumentace, rozuměli této 

   dokumentaci, tj. vysvětlili údaje na elektrotechnických a strojírenských výkresech; 

schematicky zobrazovali prvky a obvody elektrických a elektronických přístrojŧ 

   a zařízení; 

četli technická schémata a vyuţívali znázorněné vztahy při přípravě, plnění a následné 

   kontrole pracovních úkonŧ; 

vytvářeli technickou dokumentaci základních elektronických obvodŧ na PC. 

 

Vazba kurikula odborného vzdělávání na Národní soustavu kvalifikací 

(NSK) 

Odborné kompetence absolventa v RVP pro tento obor vzdělání zohledňují rovněţ poţadavky 

trhu práce vycházející z NSK – ze standardŧ úplné profesní kvalifikace (dále jen ÚPK), popř. 

profesní kvalifikace (dále jen PK) a charakterizují poţadované kompetence absolventa na 

výstupu. Lze jich dosahovat prŧběţně při postupném zvyšování znalostí a dovedností v prŧběhu 

vzdělávacího procesu zejména při praktické přípravě s ohledem na kvalitu výsledkŧ 

vzdělávání. 
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PK vztahující se k danému oboru vzdělání: 

 

Název PK        Kód PK    EQF 

Elektromechanik zabezpečovacích systémŧ pro 

informační technologie                                                 26-052-H   3 

Elektromechanik světlotechnických zabezpečovacích 

zařízení letišť       26-028-H   3 

Elektromechanik pro výtahy      26-011-H    3 

Elektromechanik pro chladicí zařízení    23-056-H    3 

 

V případě, ţe si škola bude vytvářet uţší specializaci (zaměření) školního vzdělávacího 

programu (ŠVP) s ohledem na poţadavky trhu práce v daném regionu, doporučujeme vyuţívat 

profesní kvalifikace NSK z oblasti Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika. 

 

Přehled PK z této oblasti je k dispozici na: 

www.narodnikvalifikace.cz/vyber-kvalifikace/profesni-kvalifikace/skupiny-oboru-11/pouzeplatne-

ano/pouze-s-terminy-zkousek-ne/seradit-1v/ku-3-3. 

 

Profil absolventa ŠVP 

 

Název ŠVP:  

Školní vzdělávací program pro obor elektromechanik pro zařízení a přístroje 

Kód a název oboru: 

 26-52-H/01 elektromechanik pro zařízení a přístroje 

 

Uplatnění absolventa 

 

Absolventi učebního oboru elektromechanik pro zařízení a přístroje se mohou uplatnit 

především v oblasti provádění kvalifikovaných servisních prací a montáţních prací na 

elektrotechnických zařízeních a přístrojích. 

Absolventi umí instalovat, uvádět do provozu, kontrolovat, udrţovat a opravovat 

elektrotechnická zařízení a přístroje.  

Pomocí měřicích a diagnostických přístrojŧ a s vyuţitím příslušné technické dokumentace dokáţí 

identifikovat technické závady a následně rozhodnout o vhodném zpŧsobu oprav.  

Opravují a uvádějí do provozu elektrotechnická zařízení a přístroje, například počítače, mobilní 

elektronická zařízení, zařízení sdělovací a zabezpečovací techniky, elektronické vybavení 

motorových vozidel, dále elektrické pohony, napájecí zdroje apod. 

Umí určit finanční rentabilitu oprav. 

Absolventi se mohou uplatnit na pracovních pozicích jako elektromechanici, elektrotechnici, 

zkušební technici, servisní technici elektrických zařízení, opraváři elektrických spotřebičŧ, 

spotřební elektroniky, technici elektronických zařízení, provozní technik, apod.  

Součástí vzdělávání je i proškolení z vyhlášky č. 50/1978 Sb.  

V případě zájmu mohou získat oprávnění k svařování, popřípadě k řízení motorových vozidel – obě 

moţnosti jsou poskytovány za úhradu příslušných nákladŧ výuky.  
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Mohou si doplnit úplné střední vzdělání s maturitou absolvováním denní anebo dálkové formy 

studia na maturitní nástavbě. 

Úspěšné absolvování studia v oboru vzdělání 26-52-H/01 se povaţuje za ukončené odborné 

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

Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb., o odborné zpŧsobilosti v elektrotechnice. 
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Organizace vzdělávání 

 

Délka a forma vzdělávání 

Tento obor vzdělání bude realizován v těchto formách vzdělávání: 

− 3 roky v denní formě vzdělávání 

− 1 rok v denní formě vzdělávání ve zkráceném studiu pro získání středního vzdělání s výučním 

listem pro uchazeče, kteří prospěli ve druhém pololetí posledního ročníku oboru vzdělání s maturitní 

zkouškou nebo pro uchazeče, kteří získali střední vzdělání s výučním listem v jiném oboru vzdělání 

 

Dosaţený stupeň vzdělání 

 

− střední vzdělání s výučním listem 

− kvalifikační úroveň EQF 3 

 

Podmínky pro přijetí ke vzdělávání 

 

− přijímání ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb.  

ve znění pozdějších předpisŧ a prováděcích předpisŧ 

− splnění podmínek zdravotní zpŧsobilosti uchazečŧ o vzdělávání v daném oboru vzdělání 

-  podmínkou přijetí ke zkrácenému studiu je získání středního vzdělání s maturitní zkouškou 

popřípadě středního vzdělání s výučním listem v jiném oboru vzdělání. 

 

Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaţeného vzdělání a kvalifikace 

 

Vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou; dokladem o dosaţení stupně vzdělání je 

vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. 

Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy. 
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Charakteristika školního vzdělávacího programu 

 

Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro obor elektromechanik pro zařízení a přístroje  

Kód a název oboru: 26-52-H/01 elektromechanik pro zařízení a přístroje 

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 

Délka studia: 3 roky 

Forma studia: denní 

Datum platnosti: od 1. 9. 2021 po dobu následujících tří let počínaje prvním ročníkem 

 

Celkové pojetí vzdělávání ŠVP  

 

- Cílem je naučit ţáky poţadovaným vědomostem a vštípit jim tak klíčové kompetence pro jejich 

další profesní dráhu. 

- Základem je dŧraz na provázanost klasické frontální výuky (která je v daném čase nejefektivnější) 

s výukou samostatnou či skupinovou. 

- Specifickou formou bude příprava dlouhodobého projektu v oblasti mediálního vzdělávání, která 

povede k získání komunikativních kompetencí. Konkrétní zpŧsob bude upřesněn podle schopností 

ţákŧ. 

  

Stěţejní metody výuky  

 

1. ročník teoretická výuka - skupinová a frontální výuka 

odborný výcvik - skupinová výuka 

2.ročník teoretická výuka - skupinová a frontální výuka 

- samostatné vyhledávání informací na internetu, zpracování výsledkŧ 

odborný výcvik - skupinová výuka 

3.ročník teoretická výuka - skupinová a frontální výuka 

- samostatné vyhledávání informací na internetu, zpracování výsledkŧ 

- řešení problémŧ 

odborný výcvik - skupinová výuka 

Cílem je propojit efektivní frontální výuku s individualizovanou výukou ve skupinách. Postupně 

bude docházet k většímu individualizovanému přístupu tak, aby v závěrečném ročníku byl student 

schopen samostatné práce s vědomím plné zodpovědnosti. 

 

Způsoby rozvoje občanských a klíčových kompetencí ve výuce  

 

Občanské, odborné klíčové kompetence budou rozvíjeny následujícími zpŧsoby:  

-  výuka ve škole 

-  sportovní a turistické kurzy, záţitkové programy 

-  besedy a exkurze 

-  zapojení do sportovních a vědomostních soutěţí 

-  zapojení do etických projektŧ 
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Způsoby začlenění průřezových témat do výuky  

 

V rámci jednotlivých předmětŧ budou začleněna prŧřezová témata typická pro daný předmět. 

Konkretizace daného prŧřezového tématu je součástí učební osnovy daného předmětu. Detailní 

zapracování je součástí tematického plánu vyučujícího daného předmětu. 

 

Aplikace prŧřezových témat  

 

1. Občan v demokratické společnosti 

- komunikace, vyjednávání, řešení konfliktŧ 

- tolerance, respektování odlišností 

- masová média, rozpoznání manipulace 

 

2. Člověk a ţivotní prostředí 

- postavení člověka jako součást přírody 

- ochrana prostředí, dodrţování BOZP 

 

3. Člověk a svět práce 

- práce s informacemi, písemná a verbální komunikace 

- prezentace ţáka 

- orientace ve sluţbách zaměstnanosti 

- komunikace se zaměstnavateli 

- formulace vlastního očekávání, priorit 

 

4. Informační a komunikační technologie 

- vyhledávání informací 

- schopnost vyuţívat IKT 

- prezentace výsledkŧ své práce prostřednictvím IKT 

 

Organizace výuky 

 

Vstup do školy je moţný s pouţitím elektronického čipu od 6.45 hod ráno. 

Výuka v dopoledním vyučování začíná v 7.00 hod ráno (týká se teoretické výuky i odborného 

výcviku) a končí v 11.15 hod  

Odpolední vyučování začíná v 11.45 a končí v závislosti na rozvrhu vyučování buďto ve 12.30 

nebo v 13.20 (výjimečně ve 14.10) hodin. 

 

Základem je pravidelné střídání týdenních cyklŧ v teoretické výuce a odborném výcviku. Kromě 

tohoto členění absolvuje kaţdý student oboru povinné exkurze, tělovýchovné kurzy a besedy. 

Současně se bude moci zapojit do dobrovolných etických projektŧ. 

Nedílnou součástí bude příprava a zapojení do soutěţí odborných dovedností pořádaných na úrovni 

kraje, popřípadě na celostátní úrovni. 
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Odborné exkurze 

 

AMPER - Mezinárodní veletrh elektrotechniky, elektroniky, automatizace, komunikace, osvětlení a 

zabezpečení 

MSV - Mezinárodní strojírenský veletrh 

Siemens Elektric Machines Drásov – 1. ročníky 

TE Connectivity Kuřim – 2. ročníky 

ELEKTROBOCK CZ s.r.o Kuřim – 3. ročníky 

 

Tělovýchovné kurzy, besedy 

 

Sportovní den - 1. - 3. ročník 

Beseda na Úřadu práce v Brně - 3. ročník, únor a březen 

Člověk za mimořádných situací - kaţdý rok jednodenní nácvik reakcí 

Filmová či divadelní představení - kaţdý ročník 2 představení 

Etické projekty  

  

Hodnocení ţáků a diagnostika 

 

Ţáky má škola naučit poţadovaným vědomostem a vštípit jim tak klíčové kompetence pro jejich 

další profesní dráhu. Vzhledem k nízké motivaci ţákŧ vycházející z věkové kategorie, bude 

hodnocení ţákŧ zaměřeno především na motivační a informativní funkci. Přesto je nutné pravidelné 

testování studijních výsledkŧ. 

 

Způsoby hodnocení klíčových kompetencí 

 

Teoretická výuka 

- V kaţdém předmětu musí mít ţák nejméně 2 známky za pololetí, z toho alespoň jednu za ústní 

zkoušení 

- Kaţdé pololetí se vydává ţákovi vysvědčení. Za první pololetí tzv. výpis z vysvědčení. Hodnocení 

výsledkŧ vzdělávání ţáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikací 

-  Bliţší podrobnosti hodnocení stanoví příslušné normy MŠMT 

 

Vědomosti ţákŧ jsou hodnoceny těmito klasifikačními stupni: 

 

- výborný - ovládá výborně látku, zná detaily problematiky, chápe souvislosti mezi jednotlivými 

jevy a dokáţe je vysvětlit; 

- chvalitebný - ovládá dobře látku, zná s chybami detaily problematiky, chápe podstatné souvislosti 

mezi jevy a dokáţe je vysvětlit; 

- dobrý - ovládá látku, zná některé detaily problematiky, byť s moţnými chybami, chápe souvislosti 

mezi jednotlivými jevy, ale nedokáţe je vysvětlit; 

- dostatečný - látku příliš neovládá, dopouští se chyb, byť ne zásadního charakteru. Chápe podstatu 

problému, není si však vědom souvislostí a detailŧ; 

- nedostatečný - látku neovládá. 
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Odborný výcvik 

 

Učitel odborného výcviku hodnotí několik základních aspektŧ : 

- Zvládnutí učiva – klasifikací. 

- Dodrţování pravidel BOZP – ústní hodnocení. 

- Aktivní přístup k řešení problémŧ – ústní hodnocení, mŧţe být i součástí klasifikace. 

- Pořádek na pracovišti – ústní hodnocení, mŧţe být i součástí klasifikace. 

 

Vědomosti ţákŧ jsou hodnoceny těmito klasifikačními stupni: 

 

- výborný - umí diagnostikovat i sloţitější závady a zná a umí pouţít nejvhodnější a 

nejekonomičtější zpŧsob opravy, je schopen samostatné práce, odvedenou práci dokáţe 

zkontrolovat a zhodnotit. 

- Chvalitebný - ovládá dobře problematiku diagnostiky a oprav, zná s chybami detaily 

problematiky, chápe podstatné souvislosti mezi jevy a dokáţe je vysvětlit, je schopen pracovat 

samostatně s dozorem pedagoga. 

- Dobrý - ovládá látku, zná některé detaily problematiky, i kdyţ s moţnými chybami, při 

diagnostice závad se dopouští chyb, je schopen práce pod dozorem pedagoga v jednodušších 

případech pracuje samostatně. 

- Dostatečný - látku příliš neovládá, dopouští se chyb. Chápe podstatu diagnostiky a oprav, není si 

však vědom souvislostí a detailŧ. Pracuje správně pouze pod dozorem pedagoga. 

- Nedostatečný - látku neovládá, není schopen práce ani pod dohledem. 

 

Způsoby hodnocení průřezových témat  

 

V kaţdém předmětu, včetně odborného výcviku, bude ţák hodnocen formou ústního ocenění jeho 

postojŧ, pochopení probíraného tématu. Usoudí-li vyučující, ţe je třeba ocenění promítnout do 

klasifikace, provede to. 
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Personální a materiální zajištění výuky 

 

Personální zabezpečení 

 

Český jazyk: Mgr. Strelowová 

Anglický jazyk: Ing. Břenková 

Občanská výchova: Mgr. Mašek 

Fyzika: Mgr. Bednářová 

Biologie, ekologie: Mgr. Kouřilová 

Chemie: Mgr. Bednářová 

Matematika: Mgr. Alexová 

Literatura a umění: Mgr. Strelowová 

Tělesná výchova: Mgr. Kouřilová 

ICT: Ing. Procházka 

Ekonomika: Mgr. Mašek 

Technologie a materiály: Ing. Jašek 

Elektrotechnika: Ing. Procházka 

Elektrická měření: Mgr. Alexa 

Elektronika : Ing. Procházka 

Elektrotechnické přístroje a zařízení: Petr Kříţ 

Odborný výcvik: Dominik Kovář, Jaroslav Slavík, Petr Kříţ 

V současné době všichni učitelŧ buďto splňují kvalifikační podmínky nebo si doplňují kvalifikaci 

příslušným studiem. Kromě toho jsou učitelé zapojeni do systému dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníkŧ se zaměřením na nové formy vzdělávání (distanční vzdělávání), na práci 

s ţáky se SVP  a na jiné formy vzdělávání (moderní systémy elektronického řízení motorŧ, nové 

směry ve svařování). 

 

Materiální zabezpečení 

 

Teoretická výuka: budova školy na náměstí Míru 22,  

Základní učebny 

- Odborná učebna – technologie a materiály PC, datový projektor, interaktivní tabule   

- Odborná učebna – elektrotechnika, elektronika, elektrická měření, elektrotechnické přístroje a 

zařízení  PC, datový projektor, čtecí kamera 

- Odborná učebna – ekonomika, občanská výchova  PC, datový projektor  

- Jazyková učebna - anglický jazyk PC, datový projektor, čtecí kamera 

- Jazyková učebna – český jazyk, LaU  PC, datový projektor 

- Učebna – matematika, biologie a ekologie PC, datový projektor, čtecí kamera 

- Učebna – chemie, fyzika  PC, datový projektor, čtecí kamera 

- Učebna PC – ICT PC, 16 stanic připojených na internet PC, datový projektor 
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Odborný výcvik : areál praxe a odborného výcviku: Za Mlýnem 146, Tišnov. 

- 1. ročník - dílna s kapacitou 12 ţákŧ s vybavením pro výuku praktických činností od měření aţ po 

strojní obrábění a spojování materiálŧ. 

- 2. ročník - 2 odborná pracoviště pro elektrická měření, sestavování elektrických obvodŧ 

- 3. ročník – 2 odborná pracoviště pro seřizování a opravy elektrotechnických zařízení 

K výuce  svařování a pájení slouţí  svařovna vybavená moderní svařovací a pájecí technikou. 

 

Charakteristika spolupráce se sociálními partnery 

 

Spolupráce se sociálními partnery, mezi které patří výrobci i prodejci elektrotechnických zařízení a 

elektroniky a dodavatelé náhradních dílŧ, je na dobré úrovni. 

Sociální partneři s pedagogickým vzděláním nebo aspoň pedagogickou zkušeností jsou 

pro nás nejlepšími spolupracovníky při tvorbě ŠVP a naší pedagogické práci. 

 

Sociální partneři při tvorbě ŠVP 

 

Siemens Elektric Machines Drásov  

TE Connectivity Kuřim 

 

Partneři tvorby ŠVP byli seznámeni se systémem tvorby ŠVP a aktivně přispěli ke stanovení 

klíčových kompetencí pro daný obor. 

 

Úřady práce 

 

Konzultace a stálá interakce probíhá s těmito úřady práce: 

Úřad práce Brno – venkov 

Úřad práce Brno – město 

 

Zaměstnavatelé 

 

Součástí spolupráce jsou besedy a prezentace s majiteli a řediteli firem pro ţáky 3.ročníku. Cílem 

besed je seznámení s aktuální situací, nabídka pracovních míst, poţadavky dalších zaměstnavatelŧ, 

seznámení se zpŧsobem komunikace s firmami. 
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Závěrečná zkouška – ověření výsledků vzdělávání 

Ukončení vzdělávání probíhá v souladu s platnou legislativou (zákon č.561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) §72-76, § 

91 v platném znění, a vyhlášky MŠMT ČR č. 47/2005 Sb. o ukončování vzdělávání ve středních 

školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, v platném 

znění). 

Závěrečnou zkouškou v tomto oboru se dosahuje stupně středního vzdělání s výučním listem. 

Dokladem je výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce. 

Závěrečná zkouška se koná v pořadí: písemná zkouška, praktická zkouška z odborného výcviku a 

ústní zkouška.  

Pro písemnou zkoušku stanoví ředitel školy nejméně 3 témata, z nichţ přidělí kaţdému ţákovi 

jedno.  Písemná zkouška trvá nejdéle 240 minut.  

Počet témat praktické zkoušky stanoví ředitel školy. Pokud je stanoveno více neţ jedno téma, ţák si 

jedno téma vylosuje. Praktickou zkoušku koná ţák nejdéle 3 dny. V jednom dni trvá praktická 

zkouška nejvýše 7 hodin. 

Pro ústní zkoušku stanoví ředitel školy 25 aţ 30 témat, z nichţ si ţák jedno téma vylosuje. Příprava 

k ústní zkoušce trvá nejméně 15 minut a zkouška trvá nejdéle 15 minut.  

Závěrečná zkouška se koná v červnu v termínech stanovených ředitelem školy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA TIŠNOV, příspěvková organizace  

 

nám. Míru 22, Tišnov, 666 25  

 

 

21 

Vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

a ţáků nadaných 

 

Vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

Za ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou povaţováni ţáci, kteří k naplnění svých 

vzdělávacích moţností nebo k uplatnění a uţívání svých práv na vzdělávání na rovnoprávném 

základě s ostatními potřebují poskytnutí podpŧrných opatření2.  

Tito ţáci mají právo na bezplatné poskytování podpŧrných opatření z výčtu uvedeného v § 16 

školského zákona (ŠZ). 

Podpŧrná opatření realizuje škola a školské zařízení. 

Podpŧrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti stupňŧ. 

Podpŧrná opatření prvního stupně lze uplatnit i bez doporučení školského poradenského zařízení a 

nemají normovanou finanční náročnost.  

Podpŧrná opatření druhého aţ pátého stupně mŧţe škola nebo školské zařízení uplatnit pouze s 

doporučením školského poradenského zařízení (ŠPZ) a s informovaným souhlasem zletilého ţáka 

nebo zákonného zástupce ţáka.  

Začlenění podpŧrných opatření do jednotlivých stupňŧ stanoví Příloha č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb.3 

(dále jen vyhláška).  

Rŧzné druhy nebo stupně podpŧrných opatření lze kombinovat za podmínek daných ŠZ a 

vyhláškou. 

Závazný rámec pro obsahové a organizační zajištění odborného vzdělání všech ţákŧ tvoří RVP pro 

jednotlivé obory vzdělání, na jejichţ základě školy zpracují svŧj ŠVP.  

Pro ţáky s přiznanými podpŧrnými opatřeními prvního stupně je ŠVP podkladem pro zpracování 

plánu pedagogické podpory (PLPP) a pro ţáky s přiznanými podpŧrnými opatřeními od druhého 

stupně je podkladem pro tvorbu individuálního vzdělávacího plánu (IVP).  

PLPP a IVP zpracovává škola. 

Při poskytování podpŧrných opatření je moţné zohlednit také § 67 odst. 2 ŠZ, který uvádí, ţe 

ředitel školy mŧţe ze závaţných dŧvodŧ, zejména zdravotních, uvolnit ţáka na ţádost zcela nebo 

zčásti z vyučování některého předmětu.  

Ţák uvedený v § 16 odst. 9 ŠZ mŧţe být uvolněn (nebo nemusí být hodnocen) také z provádění 

některých činností, ovšem nemŧţe být uvolněn z předmětu rozhodujícího 

pro odborné zaměření absolventa.  

Tzn., ţe ţák nemŧţe být uvolněn z odborných teoretických i praktických předmětŧ (tj. příslušných 

cvičení, odborného výcviku, učební a odborné praxe) nezbytných 

pro dosaţení odborných kompetencí a výsledkŧ vzdělávání vymezených příslušným RVP a ŠVP, z 

předmětŧ nebo obsahových částí propedeutických pro odborné vzdělávání a pro získání  

poţadovaných gramotností nebo předmětŧ a obsahových částí závěrečné zkoušky, závěrečné 

zkoušky s výučním listem, maturitní zkoušky a absolutoria v konzervatoři.  

V případě potřeby škola nabídne ţákovi taková podpŧrná opatření, která mu umoţní zvládnout 

odborné vzdělávání v celém rozsahu a úspěšně vykonat závěrečnou nebo maturitní zkoušku (úpravu 

podmínek závěrečné a maturitní zkoušky a absolutoria v konzervatoři pro ţáky se SVP stanoví 

příslušné prováděcí předpisy vč. vyhlášky č. 27/2016 Sb.). 
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Ţákovi, který nemŧţe zvládnout vzdělávání v daném oboru vzdělání z váţných zdravotních nebo 

jiných dŧvodŧ, škola nabídne po poradě se ŠPZ a zástupci nezletilého ţáka, popř. s jinými 

institucemi, jiný, pro něj vhodnější obor vzdělání (tato nabídka je učiněna ţákovi včas, jakmile 

škola zjistí závaţné překáţky ke vzdělávání ţáka v daném oboru vzdělání). 

Nezbytným předpokladem pro přijetí ke vzdělávání a zvládnutí poţadavkŧ na odborné vzdělání v 

jednotlivých oborech je splnění podmínek zdravotní zpŧsobilosti uchazečŧ o vzdělávání na střední 

škole.  

Poţadavky na zdravotní zpŧsobilost uchazečŧ o vzdělávání na střední škole jsou stanoveny v 

příloze k Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborŧ vzdělání v základním, středním a vyšším 

odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisŧ. 

Ţákŧm mohou být poskytnuty podle jejich potřeb a na doporučení ŠPZ i další druhy podpŧrných 

opatření, např. vyuţití asistenta pedagoga, speciálního pedagoga a dalších odborníkŧ (tlumočníka 

českého znakového jazyka, přepisovatele pro neslyšící aj.), poskytnutí kompenzačních pomŧcek a 

speciálních didaktických prostředkŧ, úprava materiálních a organizačních podmínek výuky nebo 

úprava podmínek přijímání a ukončování vzdělávání.  

Pro ţáky s přiznanými podpŧrnými opatřeními mŧţe být v souladu s principy individualizace a 

diferenciace vzdělávání zařazována do IVP na doporučení ŠPZ speciálně pedagogická intervence4 

nebo pedagogická intervence5.  

Počet vyučovacích hodin předmětŧ speciálně pedagogické péče je v závislosti na stupni podpory 

stanoven v Příloze č. 1 k vyhlášce.  

Časová dotace na předměty speciálně pedagogické péče je poskytována nad rámec časové dotace 

stanovené RVP. 

Podle potřeb ţákŧ lze zvolit odlišnou délku vyučovací hodiny, pokud to umoţňuje RVP (§ 26 odst. 

1b) ŠZ).  

Ve výjimečných případech mŧţe ředitel školy vzdělávání prodlouţit, nejvýše však o 2 školní roky 

(§ 16 odst. 2b) ŠZ). 

 

1 Tato kapitola je zpracována obecně pro všechny RVP středního odborného vzdělávání a 

konzervatoře. Škola ji rozpracuje do svého ŠVP s ohledem na obor vzdělání, typ ţákŧ se 

speciálními vzdělávacími potřebami a ţákŧ nadaných a na další vzdělávací podmínky. 

2 Zákon č. 82/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisŧ. 

3 Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání ţákŧ se speciálními vzdělávacími potřebami a ţákŧ 

nadaných, ve znění pozdějších předpisŧ. 

4 Pod pojmem „speciálně pedagogická intervence“ se rozumí zajištění předmětŧ speciálně 

pedagogické péče pro ţáky s přiznanými podpŧrnými opatřeními, které jsou zaměřeny na oblast 

logopedických obtíţí, řečové výchovy, nácviku sociální komunikace, zrakové stimulace apod. 

5 Pod pojmem „pedagogická intervence“ se rozumí vzdělávání ţáka s přiznanými podpŧrnými 

opatřeními ve vyučovacích předmětech, v nichţ je třeba zlepšit jeho výsledky učení, případně 

kompenzovat nedostatečnou domácí přípravu na výuku. 
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Vzdělávání nadaných ţáků 

 

V souladu se zněním ŠZ § 17 je povinností škol a školských zařízení vytvářet podmínky pro rozvoj 

nadání ţákŧ. Výuka by měla podněcovat rozvoj potenciálu ţákŧ včetně rŧzných druhŧ nadání a být 

zaměřena na to, aby se tato nadání mohla ve škole projevit a rozvíjet. 

Za nadaného ţáka se podle § 27 odst. 1 vyhlášky povaţuje především ţák, který při adekvátní 

podpoře vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových 

schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech.  

Za ţáka mimořádně nadaného se pak povaţuje především ţák, jehoţ rozloţení schopností dosahuje 

mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých oblastech 

rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech (§ 

27 odst. 2 vyhlášky). 

Standardně se v odborném vzdělávání sleduje nadání u ţákŧ skupiny uměleckých oborŧ, kde je 

povinnou součástí přijímacího řízení talentová zkouška.  

Jejich vzdělávání včetně organizace výuky (vytváření skupin nebo oddělení) se řídí v plném 

rozsahu příslušným RVP a vyhláškou č. 13/2005 Sb.6 

Ovšem i zde se mohou vyskytnout ţáci, kteří svými schopnostmi převyšují ostatní a lze je označit 

za mimořádně nadané. 

 

6 Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších 

předpisŧ. 

 

Zjišťování mimořádného nadání a vzdělávacích potřeb mimořádně nadaného ţáka provádí ŠPZ ve 

spolupráci se školou, která ţáka vzdělává. 

Jestliţe se u ţáka projevuje vyhraněný typ nadání (v oblasti pohybové, umělecké, manuální), 

vyjadřuje se ŠPZ zejména ke specifikŧm jeho osobnosti, která mohou mít vliv na prŧběh jeho 

vzdělávání, zatímco míru ţákova nadání zhodnotí odborník v příslušném oboru. 

Ţákovi s mimořádným nadáním mŧţe škola povolit vzdělávání podle IVP nebo ho přeřadit na 

základě zkoušek do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku (§ 17 odst. 3 ŠZ; § 28 – § 

31 vyhlášky). 

Nadání, případně mimořádné nadání ţáka se mŧţe projevit i v jiných neţ uměleckých oborech 

vzdělání. 

Mŧţe se jednat například o nadání vztahující se k výkonŧm speciálních manuálních nebo 

kognitivních činností, které ţák v základním vzdělávání nevykonával, protoţe zde nebyly 

předmětem, resp. obsahem vzdělávání, a tento typ nadání tudíţ nemohl být u ţáka identifikován.  

Mohou to být i ţáci vysoce motivovaní ke studiu daného oboru a povolání nebo příslušné technické 

aj. oblasti vědy a techniky.  

Je ţádoucí věnovat těmto ţákŧm zvýšenou pozornost a vyuţívat pro rozvoj jejich nadání také 

podpŧrná opatření vymezená pro vzdělávání těchto ţákŧ ŠZ a vyhláškou.  

Jedná se nejen o vzdělávání podle IVP u ţákŧ s diagnostikovaným mimořádným nadáním, ale také 

o moţnost rozšířit obsah vzdělávání, popř. i výstupy vzdělávání, nad RVP a ŠVP, vytvářet skupiny 

nadaných ţákŧ z rŧzných ročníkŧ, umoţnit ţákŧm účastnit se výuky ve vyšším ročníku, popř. se 

paralelně vzdělávat formou stáţí na jiné škole včetně VOŠ (popř. na vysoké škole) nebo na 

odborných pracovištích, účastnit se studijních a jiných 
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pobytŧ v zahraničí (např. v rámci programu ERASMUS+), zapojovat je do rŧzných projektŧ 

(školních i projektŧ sociálních partnerŧ), soutěţí a jiných aktivit rozvíjejících nadání ţákŧ. 

 

Systém péče o ţáky se SVP a ţáky nadané ve škole 

 

Vyhledáváním ţákŧ s SVP a nadaných ţákŧ se zabývá výchovný poradce a školní psycholog ve 

spolupráci s ostatními pedagogickými zaměstnanci školy.  

Komunikací s poradenskými zařízeními je pověřen ředitelem školy výchovný poradce.  

Plán pedagogické podpory (dále PLPP) zpracuje výchovný poradce ve spolupráci se školním 

psychologem, třídním učitelem a vyučujícími jednotlivých předmětŧ. 

Třídní učitel zprostředkovává komunikaci se zákonnými zástupci nezletilého ţáka, případně 

zletilým ţákem.  

S  PLPP výchovný poradce seznámí všechny vyučující a zákonného zástupce nezletilého ţáka, 

případně zletilého ţáka, který svŧj souhlas vyjádří podpisem na PLPP.  

Za realizaci PLPP zodpovídají vyučující jednotlivých předmětŧ, kontrolu provádí výchovný 

poradce a vedení školy.  

Nejpozději po 3 měsících vyhodnotí vyučující dopad PLPP na vzdělávání ţáka ve svém předmětu.  

Celkové hodnocení zpracuje výchovný poradce.  

Hodnocení je konzultováno se zákonnými zástupci ţáka, případně plnoletým ţákem.  V případě 

funkčního PLPP se dále postupuje podle PLPP.  

V případě, ţe jsou opatření nedostatečná, je zákonnému zástupci doporučeno vyšetření ve školském 

poradenském zařízení (ŠPZ).  

IVP pro ţáky s SVP, případně pro ţáky mimořádně nadané zpracovává na základě doporučení 

školského poradenského zařízení a ţádosti zletilého ţáka, případně zákonného zástupce nezletilého 

ţáka, výchovný poradce ve spolupráci s vyučujícími jednotlivých předmětŧ a třídním učitelem.  

IVP je zpracován bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne, kdy škola obdrţela 

doporučení a ţádost zletilého ţáka, případně zákonného zástupce nezletilého ţáka. IVP mŧţe být 

v prŧběhu realizace upravován dle potřeb ţáka. 

Výchovný poradce seznámí všechny vyučující, ţáka i zákonného zástupce ţáka s IVP. Poskytování 

IVP mŧţe být zahájeno pouze s informovaným písemným souhlasem ţáka, případně zákonného 

zástupce nezletilého ţáka. 

Třídní učitel zprostředkovává komunikaci se zákonnými zástupci nezletilého ţáka, případně 

zletilým ţákem.  

Za realizaci IVP v jednotlivých předmětech zodpovídají vyučující předmětŧ, kontrolu provádí 

výchovný poradce a vedení školy.  

IVP je vyhodnocován po roce, vyhodnocení provedou učitelé jednotlivých předmětŧ, 

koordinátorem je výchovný poradce.  

Ten zpracuje závěrečné vyhodnocení, které konzultuje se s příslušným školským poradenským 

zařízením. 

 

 

 



                 STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA TIŠNOV, příspěvková organizace  

 

nám. Míru 22, Tišnov, 666 25  

 

 

25 

 
Učební plán ŠVP elektromechanik pro zařízení a přístroje 

 

Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro obor elektromechanik pro zařízení a přístroje 

Kód a název oboru: 26-52-H/01 elektromechanik pro zařízení a přístroje 

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 

Délka studia: 3 roky 

Forma studia: denní 

Datum platnosti : od 1. 9. 2021  počínaje 1.ročníkem po dobu následujících tří let 

 

Vzdělávací oblast Předmět 1. 2. 3. Celkem 

Jazykové vzdělávání 
český jazyk 1 1 1 3 

cizí jazyk 2 2 2 6 

Společenskovědní vzdělávání občanská výchova 1 1 1 3 

Přírodovědné vzdělávání 

fyzika 1 1 0 2 

biologie a ekologie 1 0 0 1 

chemie 1 0 0 1 

Matematické vzdělávání matematika 2 2 1 5 

Estetické vzdělávání literatura a umění 1 1 0,5 2,5 

Vzdělávání pro zdraví tělesná výchova 1 1 1 3 

Vzdělávání v informačních a 

komunikačních technologiích 

informační a 

komunikační 

technologie 

1 1 1 3 

Ekonomické vzdělávání ekonomika 0 1 1 2 

Odborné vzdělávání 

technologie a materiály 2 0 0 2 

elektrotechnika 3 1 1 5 

elektrická měření 0 2 2,5 4,5 

elektronika 0 2 3 5 

elektrotechnické 

přístroje a zařízení 
0 1 2 3 

odborný výcvik 15 15 15 45 

Celkem  32 32 32 96 

 

 

Poznámky k učebnímu plánu: 

 

1. Přírodovědné vzdělávání je rozděleno na tři části. První obsahuje fyzikální vzdělávání a vyučuje 

se v prvních dvou ročnících. Druhá zahrnuje biologické a ekologické učivo (1. ročník) a třetí 

zahrnuje chemické učivo a je vyučována rovněţ v 1. ročníku 

2. V rámci vzdělávání pro zdraví zařazeno: 

člověk za mimořádných situací 1. - 3. r. 6 hodin (1 den - září) 

sportovní den 1. - 3. r. 6 hodin (1 den - červen) 
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Přehled vyuţití týdnŧ ve školním roce: 

 

Činnost ročník ročník ročník 

Vyučování podle rozpisu učiva 32 32 32 

Závěrečná zkouška   2 

Časová rezerva (opakování učiva, výchovně 

vzdělávací akce) 
8 8 4 

Celkem týdnŧ 40 40 38 
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Kód a název RVP: 26-52-H/01 elektromechanik pro zařízení a přístroje 

Název ŠVP:   Školní vzdělávací program pro obor elektromechanik pro zařízení a přístroje 

Vzdělávací oblast RVP ŠVP 

Minimum 

týdenních 

vyučovacích 

hodin 

Minimum 

celkových 

vyučovacích 

hodin 

Předmět Týdenních 

vyučovacích 

hodin 

Vyučovacích 

hodin 

celkem za 

studium 

Jazykové 

vzdělávání – 

český jazyk 

3 96 český jazyk 3 96 

Jazykové 

vzdělávání – cizí 

jazyky 

6 192 cizí jazyk 6 192 

Společenskovědní 

vzdělávání 

3 96 občanská 

výchova 

3 96 

Přírodovědné 

vzdělávání 

4 128 fyzika 2 64 

biologie a 

ekologie 

1 32 

chemie 1 32 

Matematické 

vzdělávání 

5 160 matematika 5 160 

Estetické 

vzdělávání 

2 64 literatura a 

umění 

2,5 80 

Vzdělávání pro 

zdraví 

3 96 tělesná výchova 3 96 

Vzdělávání v ICT 3 96 ICT 3 96 

Ekonomické 

vzdělávání 

2 64 ekonomika 2 64 

Elektrotechnika 5 160 elektrotechnika 5 160 

Elektrická měření 5 160 elektrická 

měření 

4,5 144 

Elektronika 18 576 elektronika 5 160 

Elektrotechnická 

zařízení 

18 576 elektrotechnické 

přístroje a 

zařízení 

3 96 

Disponibilní 

hodiny 

19 608 technologie a 

materiály 

2 64 

   odborný výcvik 45 1440 

Celkem 96 3072 Celkem 96 3072 
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Vyuţití disponibilních hodin: 

Posílení estetického vzdělávání   0,5 hod 

Zavedení předmětu technologie a materiály  2 hod 

Zavedení předmětu odborný výcvik   16,5 hod 

 

Vytvoření časové dotace pro výuku OV 

16,5 hod (disponibilní hodiny) + 0,5 hod (elektrická měření) + 13 hod (elektronika) + 15 hod 

(elektrotechnická zařízení) 
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UČEBNÍ OSNOVA - ČESKÝ JAZYK 

 

Pojetí vyučovacího předmětu: 

a) obecné cíle vyučovacího procesu: 

    - vysvětlí ţákŧm systém mateřského jazyka 

    - vede ţáky k uplatňování mateřského jazyka v rovině vnímání, pochopení a správného uţití 

    - ţákŧm umoţní vyuţívat jazykových vědomostí a dovedností v praktickém ţivotě, vyjadřovat    

      se srozumitelně a souvisle, formulovat a obhajovat své názory 

    - umoţní ţákŧm pochopit význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní  

      uplatnění 

    - naučí ţáky získávat a kriticky hodnotí informace z rŧzných zdrojŧ a předávat je vhodným 

      zpŧsobem s ohledem na jejich uţivatele 

 b) charakteristika učiva: 

    - zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností -  

                              1) obsahem navazuje na vědomosti a dovednosti, které ţáci získali na  

                                  základní škole 

                              2) vysvětlí systém mateřského jazyka, především zákonitosti tvarosloví  

                                   a skladby  

                              3) upevní vědomosti pravopisných pravidel 

                              4) vysvětlí správné pouţívání cizích slov a odborných termínŧ 

       - komunikační a slohová výchova - 

                              1) vysvětlí principy rétoriky, verbální a nonverbální komunikace  

                              2) upevní kompetence praktickým nácvikem nejčastějších situací 

       - práce s textem a získávání informací - 

                              1) vede k pochopení rŧzných informačních zdrojŧ a zpŧsobŧ práce s nimi 

                              2) upevní kompetence praktickým nácvikem nejčastějších situací 

c) pojetí výuky: 

    - na začátku celku bude učivo vysvětleno kombinací výkladu a řízeného rozhovoru 

    - v dalších hodinách jiţ bude těţiště učiva spočívat v získávání dovedností formou 

      praktických cvičení (modelových rozhovorŧ ve skupinách, řízenou diskusí, písemné řešení 

      zadaných úkolŧ) 

    - součástí výuky bude uţití AV techniky jak v úloze motivační, tak v poloze vzdělávání 

    - při uţití IKT k řešení úkolŧ bude třída dělena na skupiny 

    - k výuce budou uţity především Pravidla českého pravopisu a pracovní listy, které vyučující  

      připraví. Ţáci budou poznatky zapisovat do sešitu 

d) hodnocení výsledkŧ ţákŧ: 

    - ţák bude hodnocen ze dvou pohledŧ - 

                             1) správné řešení zadaných úkolŧ v písemné podobě (pravopisná cvičení,  

                                 vypracování slohových prací) 

                             2) správné a originální řešení modelových situací při rozhovorech  

                                 a skupinových pracích 

e) přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a prŧřezových témat: 

     - jazykové vzdělávání v českém jazyce vychovává ţáky k sdělnému kultivovanému  

       jazykovému projevu a podílí se na rozvoji duchovního ţivota 
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     - ke komplexnosti vzdělávání ţáka povede i řešení prŧřezových témat 

      - občan v demokratické společnosti - témata komunikace 

     - člověk a ţivotní prostředí - vyhodnocení informací, vytváření hodnot a postojŧ ve vztahu 

       k ţivotnímu prostředí, sociálně-komunikativní dovednosti 

     - člověk a svět práce - práce s informacemi - třídění a hodnocení informací, správné  

     - komunikační návyky, správná a přiměřená sebeprezentace zaloţená na sebepoznání  

       a sebehodnocení 

     - úzké propojení s IKT především v oblasti získávání informací a kultivovanosti praktických 

       písemných projevŧ 

     - k dosaţení vzdělávacího cíle přispěje úzká provázanost s předmětem literatura a umění,  

       neboť estetické vzdělávání prohlubuje znalosti jazykové a kultivuje jazykový projev ţákŧ. 

 

 Aplikace prŧřezových témat 

1) Občan v demokratické společnosti 

                                                            - komunikace, vyjednávání, řešení konfliktŧ 

                                                            - masová média 

                                                            - realizace mediální výchovy 

2) Člověk a ţivotní prostředí 

                                              - efektivně pracovat s informacemi, tj. umět získávat a kriticky 

                                                 vyhodnocovat informace 

3) Člověk a svět práce  

                                     - práce s informacemi 

                                     - verbální komunikace 

                                     - písemné vyjadřování 

                                     - sebeprezentace ţáka 

                                     - práce s tiskem 

                                     - orientace ve sluţbách zaměstnanosti 

                                     - komunikace se zaměstnavateli 

                                     - formulace vlastního očekávání, priorit 
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ROZPIS UČIVA  předmětu ČESKÝ JAZYK 

Obor: 26 – 52 – H/01 elektromechanik pro zařízení a přístroje 
 
 

 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky Hodiny 

1. ročník 

Ţák: 

-  

rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk, 

dialekty a stylově příznakové jevy a ve 

vlastním projevu volí prostředky adekvátní 

komunikační situaci; 

- řídí se zásadami správné výslovnosti; 

- v písemném projevu uplatňuje znalosti 

českého pravopisu; 

- v písemném i mluveném projevu vyuţívá 

poznatky z tvarosloví; 

- pracuje s nejnovějšími normativními 

příručkami českého jazyka; 

- orientuje se v soustavě jazykŧ; 

- odhaluje a opravuje jazykové nedostatky 

a chyby; 

- pouţívá adekvátní slovní zásobu včetně 

příslušné odborné terminologie; 

- nahradí běţné cizí slovo českým 

ekvivalentem a naopak; 

- orientuje se ve výstavbě textu; 
 
 

    

  1 Zdokonalování jazykových 
    vědomostí a dovedností 
v 

- jazyk, funkce jazyka 

- komunikace,  jazyková kultura 

- jazyky ve světě 

- postavení češtiny mezi ostatními 

evropskými jazyky 

- vývoj českého jazyka 

- rozvrstvení českého jazyka 

- zvuková stránka jazyka 

- pravidla a zásady výslovnosti 

- psaná podoba českého jazyka 

- hlavní principy českého pravopisu 

- slovo, sousloví, víceslovná 

pojmenování, frazémy 

- slova jednoznačná a mnohoznačná 

- odborná terminologie 

- homonymie, synonymie 

- stylové vrstvy ve slovní zásobě 

- tvoření slov a 

- obohacování slovní zásoby 

- stavba slova 

- zpŧsoby tvoření slov v češtině 

- slovnědruhová homonymie 

- slovní druhy 

- mluvnické kategorie jmen 

- opakování učiva 
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ROZPIS UČIVA  předmětu ČESKÝ JAZYK 

Obor: 26 – 52 – H/01 elektromechanik pro zařízení a přístroje 
 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky Hodiny 

 

2. ročník 

Ţák: 

- v písemném i mluveném projevu vyuţívá 

poznatky z tvarosloví; 

- pracuje s nejnovějšími normativními 

příručkami českého jazyka; 

- orientuje se ve výstavbě textu; 
 

 

 

 

 

 

 

- vhodně se prezentuje a obhajuje svá 

stanoviska; 

- umí klást otázky a vhodně formulovat 

odpovědi; 

- vyjadřuje postoje neutrální, pozitivní 

(pochválit) i negativní (kritizovat, 

polemizovat); 

- vyjadřuje se věcně správně, jasně 

a srozumitelně; 

- přednese krátký projev; 

- vystihne charakteristické znaky rŧzných 

druhŧ textu a rozdíly mezi nimi; 

- rozpozná funkční styl a v typických 

příkladech slohový útvar; 

- posoudí kompozici textu, jeho slovní 

zásobu a skladbu; 
 

  

2 1 Zdokonalování jazykových vědomostí 

a a dovedností 
- skloňování jmen 

- druhy a tvary sloves 

- mluvnické kategorie sloves 

- neohebné slovní druhy 

- věta a výpověď 

- základní větné členy 

- rozvíjející větné členy 

- věta jednoduchá a souvětí 

- komunikační souvislosti výpovědi 

    

2 2 Komunikační a slohová výchova 
- text v procesu komunikace 

- komunikační funkce 

- komunikační situace  komunikační 

strategie 

- modalita 

- slohotvorní činitelé objektivní a 

subjektivní 

- funkční styly 

- stylové postupy 

- stylové útvary 

- projevy prostěsdělovací, základní 

znaky, postupy a prostředky 

- osobní dopis 

- opakování učiva 
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ROZPIS UČIVA  předmětu ČESKÝ JAZYK 
Obor: 26 – 52 – H/01 elektromechanik pro zařízení a přístroje 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky Hodiny 

3. ročník 

Ţák: 

- vhodně se prezentuje,   a obhajuje svá 

stanoviska     

- umí klást otázky a vhodně formulovat odpovědi 

- vyjadřuje postoje neutrální, pozitivní    

  i negativní   (kritizovat, polemizovat) 

-  vyjadřuje se věcně správně,  jasně a 

srozumitelně 

-  přednese krátký projev 

-  vystihne charakteristické znaky  rŧzných druhŧ 

textu a rozdíly  mezi nimi 

-  rozpozná funkční styl, a v typických příkladech  

slohový útvar 

-  posoudí kompozici textu, jeho 

   slovní zásobu a skladbu 

-  odborně se vyjadřuje o jevech  svého oboru v 

základních  útvarech odborného stylu, 

   především popisného    a výkladového 

-  vytvoří základní útvary administrativního stylu 

-  vhodně pouţívá jednotlivé slohové postupy a 

základní   útvary 

-  má přehled o slohových  postupech 

uměleckého stylu 

-     zjišťuje potřebné informace z dostupných 

zdrojŧ, umí si je vybírat a přistupovat k nim 

   kriticky 

-  pouţívá klíčová slova při    vyhledávání 

informačních pramenŧ 

-  samostatně zpracovává   informace 

-  rozumí obsahu textu i jeho  částí 

pořizuje z odborného textu  výpisky a výtah, dělá 

si poznámky z přednášek a jiných 

   veřejných projevŧ 

-  vypracuje anotaci 

-  má přehled o denním tisku 

   a tisku své zájmové oblasti 

-  má přehled o knihovnách a jejich sluţbách 

-  zaznamenává bibliografické 

   údaje 

- 2 Komunikační a slohová výchova 

 - publicistický styl, jeho 

 základní znaky, postupy a 

p prostředky 

  - reklama, inzerát 

  - odborný styl, jeho základní 

  znaky, postupy a prostředky 

- návod k činnosti 

- získávání a zpracování informací z 

odborného textu 

- administrativní styl, jeho základní 

postupy a prostředky 

- grafická a formální úprava 

písemných projevŧ 

- ţivotopis 

- motivační dopis 

- základní slohové postupy 

uměleckého stylu 

- zpětná reprodukce textu 

- základní postupy a prostředky 

řečnického stylu 

- druhy řečnických projevŧ 

- praktické mluvené projevy 

 

 

 

3 3. PRÁCE S TEXTEM A 

    ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ 
-- knihovny a jejich sluţby 

  - získání a zpracování   

  informací z novin, časopisŧ 

  internetu a jejich hodnocení 

- techniky a druhy čtení 

- - zpětná reprodukce textu 

  - druhy textu    

  - ţánry textu 

- - práce se slovníky a 

  příručkami 

 - opakování učiva 

 

32 
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UČEBNÍ OSNOVA - ANGLICKÝ JAZYK 

Obor: 26 – 52 – H/01 elektromechanik pro zařízení a přístroje 
 

Pojetí vyučovacího předmětu: 

a) obecné cíle vyučovacího předmětu 

Student se naučí pracovat se slovníkem, odbornými jazykovými publikacemi a dokáţe vyhledat 

potřebné informace 

Zpracuje cizojazyčný text - opravárenské návody 

Student komunikuje v běţných situacích: poţádá o pomoc, představí se, zeptá se na cestu, omluví 

se, domluví se v restauraci, na hraničním přechodu, na čerpací stanici, celnici apod. 

Vytvoří souvislý text na dané téma 

Během celého studia získá slovní zásobu v rozsahu cca 1500 slov (včetně odborné). 

b) charakteristika učiva 

Naváţe na znalosti a dovednosti získané na základní škole (základy gramatiky, konverzační témata, 

např. rodina, seznamování, volný čas, sport, kultura) 

Procvičí konverzaci v situacích reálného ţivota (v restauraci, při seznamování, telefonování...) a v 

silniční dopravě (popis cesty, jednotlivých částí auta, na celnici...) 

Získá odbornou slovní zásobu v návaznosti na odborné předměty a praxi v dílnách 

Seznámí se s odbornou terminologií a jejím vyuţitím v praxi. 

c) pojetí výuky 

Výuka bude probíhat v jazykové učebně a problematika opravárenství v učebně autoškoly. 

Konverzace se zaměří: na rozšíření slovní zásoby (získání nových odborných výrazŧ v oboru 

automechanik), jednoduchou komunikaci v situacích běţného ţivota a její procvičení 

Gramatická oblast bude rozdělena do tří ročníkŧ v návaznosti na konverzační témata 

Při výuce bude pouţita: učebnice dle výběru vyučujícího a na základě schválení předmětové 

komise, motoristický slovníček, cizojazyčné časopisy (např. Mobil), audio a videonahrávky, 

odborné texty a návody 

Výuka dovede studenty k vyuţití anglického jazyka v praxi, např. pomocí situačních metod. 

d) hodnocení výsledkŧ ţákŧ 

Osvojení slovní zásoby, její rozsah a vyuţití, schopnost komunikace, porozumění mluvenému a 

psanému textu a orientace v něm 

Přihlédnutí k aktivitě v hodinách a zapojení do školních a mimoškolních soutěţí v anglickém 

jazyce; Zpŧsob hodnocení: známkování 

Zpŧsob prověřování získaných vědomostí: v testu, ústním zkoušením, v situačních hrách 

(rozhovory, scénky). 

e) přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a prŧřezových témat 

Studentova znalost anglického jazyka a schopnost v něm komunikovat zvýší jeho šance na trhu 

práce a pomŧţe mu zorientovat se v něm (sestavení ţádosti o zaměstnání, odpověď na inzerát a 

přijímací pohovor). Své jazykové znalostí dokáţe vyuţít k orientaci v odborném textu a získání 

dŧleţitých informací (přeloţí si návod, popis funkce jednotlivých částí vozidla). 

Pomocí jednoduchých frází formuluje své postoje, myšlenky a názory (plány do budoucna, 

seberealizace). Dokáţe se domluvit v běţném ţivotě (v obchodě, v bance, na policii, se zákazníkem 

v servisu atd.) s vyuţitím odborné slovní zásoby (v rozsahu cca 200 - 350 slov), kterou během 

tříletého studia získá. 
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Aplikace průřezových témat 

1) Občan v demokratické společnosti 

 - Naučí se pomocí získaných znalostí v anglickém jazyce navazovat vstřícné  

   mezilidské vztahy a předcházet konfliktním situacím 

 - Formuluje své myšlenky, postoje a názory (plány do budoucna, seberealizace) 

2) Člověk a ţivotní prostředí 

 - Obsáhne v odborné terminologii problematiku ochrany ţivotního prostředí v souvislosti  

      s údrţbou a opravárenstvím automobilŧ (např. ekologická likvidace autobaterií a olejŧ) 

 - Zdravý ţivotní styl 

3) Člověk a svět práce 

 - Sestavování ţivotopisu, odpovědi na inzerát, přijímací pohovory a výběrová řízení 

4) Informační a komunikační technologie 

 - Vyuţije informací získaných z médií - např. zareaguje na nově vzniklou dopravní situaci 
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ROZPIS UČIVA předmětu ANGLICKÝ JAZYK 

Obor: 26 – 52 – H/01 elektromechanik pro zařízení a přístroje 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky 
Hodi

ny 

1. ročník 

Ţák: 

- rozumí jednoduchým pokynŧm 

a sdělením 

- rozumí přiměřeným souvislým 

projevŧm a krátkým rozhovorŧm 

rodilých mluvčích pronášeným zřetelně 

spisovným jazykem i s obsahem 

několika snadno odhadnutelných výrazŧ 

ZÁKLADNÍ POJMY Z … 

1. Předměty ve třídě 

 1.1 abeceda, hláskování 

 1.2 národnosti, země společenské fráze 

 1.3 představení sebe a   ostatních 

 1.4 mluvnická cvičení 

 1.5 osobní zájmena, zájmena přivlastňovací 

 1.6 časování slovesa být   

 1.7 číslovky základní, čas 

64 

8 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

- odhaduje význam neznámých výrazŧ 

podle kontextu a zpŧsobu tvoření 

2.  Rodina 

 2.1. slovní zásoba 

 2.2. sloveso mít 

 2.3. zájmena ukazovací 

 2.4 opakování 

 2.5 popis člověka 

6 

2 

1 

1 

1 

1 

- čte s porozuměním věcně i jazykově 

přiměřené texty včetně jednoduchých 

textŧ odborných, orientuje se v textu, 

umí v textu nelézt dŧleţité informace, 

hlavní a vedlejší myšlenky 

3.  It's my life 

 3.1 školní předměty 

 3.2 kaţdodenní aktivity 

 3.3 čtení 

 3.4 čas přítomný, kladná a záporná věta 

 3.5 časové předloţky 

 3.6 life skills 

 3.7 čas prostý - otázky 

 3.8 psaní – kratší, neform. dopis 

 3.9 opakování      

15 

1 

1 

1 

3 

2 

1 

2 

1 

3 

- pouţívá překladové i jiné  slovníky 

v tištěné i elektronické podobě a umí 

přeloţit přiměřený text 

4.  Bydlení 

 4.1  slovní zásoba - nábytek 

 4.2  čtení s porozuměním 

 4.3  vazba there is,there  are 

 4.4. předloţky místa 

 4.5. domácí práce 

 4.6. četba 

 4.7. čas přítomný prŧběhový 

 4.8. telefonování 

 4.9. psaní – leták 

 4.10. opakování 

18 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

2 

3 
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- reaguje komunikativně správně v běţných 

ţivotních situacích a v jednoduchých 

pracovních situacích v rozsahu aktivně 

osvojených jazykových prostředkŧ, dokáţe 

si vyţádat a podat jednoduchou informaci, 

sdělit své stanovisko 

- poţádá o vysvětlení neznámého výrazu, 

o zopakování dotazu či sdělení nebo 

zpomalení tempa řeči 

 

5. Fitness fanatics 

 5.1 části těla 

 5.2 fyzické aktivity  

 5.3 čtení 

 5.4 zpŧsobová slovesa – can,  

 5.5 příslovce 

 5.6 četba  

 5.7 poslech 

 5.8 sloveso muset 

 5.9 psaní  

 5.10 opakování 

15 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

 

- vyjádří, jak se cítí, dokáţe rozsáhleji 

popsat místo, lidi nebo záţitky ze svého 

prostředí 

- zaznamenává písemně hlavní myšlenky a 

informace z   vyslechnutého nebo 

přečteného textu, samostatně, popř. pomocí 

slovníku zformuluje vlastní myšlenky 

formou krátkého sdělení, popisu, vyprávění, 

osobního dopisu a odpovědi na dopis, 

pozdravŧ, blahopřání 

- rozlišuje základní zvukové prostředky 

daného jazyka, vyslovuje co nejblíţe 

přirozené výslovnosti 

-vhodně aplikuje slovní zásobu v   rozsahu 

daných komunikačních situací a tematických 

okruhŧ a   vybranou základní slovní 

odbornou zásobou ze svého oboru 

-vhodně uplatňuje základní zpŧsoby tvoření 

slov daného jazyka a   vyuţívá je pro 

porozumění textu i   ve vlastním projevu 

- uplatňuje v   písemném projevu správnou 

grafickou podobu jazyka, dodrţuje základní 

pravopisné normy 

-vyjadřuje se ústně i písemně ke stanoveným 

tématŧm, pohotově a vhodně řeší 

kaţdodenní snadno předvídatelné řečové 

situace i jednoduché a typické situace 

týkající se pracovních činností 

 

6. Odborná slovní zásoba 2 
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ROZPIS UČIVA předmětu ANGLICKÝ JAZYK 

Obor: 26 – 52 – H/01 elektromechanik pro zařízení a přístroje 

 
Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky Hodiny 

2. ročník 

Ţák: 

- rozumí přiměřeným souvislým projevŧm a 

krátkým rozhovorŧm rodilých mluvčích 

pronášeným zřetelně spisovným jazykem 

i s obsahem několika snadno 

odhadnutelných výrazŧ 

- reaguje adekvátně a s po-rozuměním na 

pracovní pokyny 

- čte jednoduché texty, návody a nápisy a 

orientuje se v textu 

- čte nahlas s porozuměním a se správnou 

výslovností 

- pouţívá překladové slovníky v tištěné i 

elektronické podobě 

- pouţívá běţné gramatické prostředky 

a vzorce v rámci snadno předvídatelných 

situací; 

 

1    turistické informace 

 1.1 slovní zásoba – země, národy, 

doprava 

 1.2 četba graffiti 

 1.3 opakování 

 1.4 minulý čas slovesa BE, kladná 

věta 

 1.5 minulý čas -pravidelná 

slovesa, kladná věta 

 1.6 minulý čas - nepravidelná 

slovesa,kladná věta 

 1.7 mluvní dovednosti – dovolená 

 1.8 poslech 

 1.9 psaní – pohlednice 

 1.10 opakování 

 

64 

15 

 

2 

1 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

1 

2 

1 

1 

 

 

- odhaduje význam neznámých výrazŧ 

podle kontextu a zpŧsobu tvoření 

- poznamená si základní body sdělení 

a zprostředkuje předání informací e-mailem 

nebo ústně 

- vyplní formulář písemně, přijme a zapíše 

objednávku, předá jednoduchý telefonický 

vzkaz apod. 

2     Skvělá práce 

 2.4. slovní zásoba – druhy prací, 

místa 

 2.5. četba – Síla četby 

 2.6. minulý čas slovesa BE, 

záporná věta 

 2.6 minulý prŧběhový 

 2.7 poslech 

 2.8 mluvní dovednosti 

 2.9 psaní – plakát 

 2.10 opakování   

15 

 

3 

1 

 

2 

2 

3 

1 

1 

2 

- čte s porozuměním věcně i jazykově 

přiměřené texty včetně jednoduchých textŧ 

odborných, orientuje se v textu, umí v textu 

nelézt dŧleţité informace, hlavní a vedlejší 

myšlenky 

- je-li vyzván, zapojí se do konverzace 

rodilých mluvčí a poskytne jim poţadované 

informace nebo údaje, pokud zákazníci 

hovoří zřetelně  

- osloví zákazníka, nabídne mu sluţbu 

3 Jídlo 

 3.1 slovní zásoba  - druhy, obsahy 

 3.2 četba –  Jaké je tvé jídlo? 

 3.3 Počitatelnost, nepočitatelnost, 

some, any, a lot of 

 3.4 life skills – jídelníček 

 3.5 poslech 

 3.6 mluvní dovednosti 

 3.7 psaní – pozvánka 

 3.8 opakování 

15 

3 

1 

 

3 

1 

1 

2 

1 

3 
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- pouţívá překladové i jiné  slovníky 

v tištěné i elektronické podobě a umí 

přeloţit přiměřený text 

- zeptá se na spokojenost zákazníka 

- omluví se zákazníkovi za nedostatek nebo 

chybu 

- hovoří o své práci, zpracuje si na počítači 

svŧj ţivotopis k pracovnímu pohovoru 

- zapojuje se do konverzace, pokud se jedná 

o známá a zajímavá témata 

- rozlišuje základní zvukové prostředky 

dané ho jazyka a vyslovuje co nejblíţe 

přirozené výslovnosti 

4. Pozorování přírody  

 4.1 slovní zásoba 

 4.2 četba 

 4.3 budoucí čas 

 4.4 life skills 

 4.5 poslech 

 4.6 mluvní dovednosti 

 4.7 psaní – krátký vzkaz 

 4.8 opakování 

 

 

 

 

 

 

 

15 

3 

1 

4 

1 

1 

1 

1 

3 

 

 

 

- uplatňuje v písemném projevu osvojené 

základní pravopisné normy 

- pouţívá jednoduché věty, dodrţuje větnou 

stavbu 

5.  Odborná slovní zásoba  4 
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ROZPIS UČIVA předmětu ANGLICKÝ JAZYK 

Obor: 26 – 52 – H/01 elektromechanik pro zařízení a přístroje 

 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky Hodiny 

3. ročník 

Ţák: 

- rozumí přiměřeným souvislým projevŧm a 

krátkým rozhovorŧm rodilých mluvčích 

pronášeným zřetelně spisovným jazykem 

i s obsahem několika snadno 

odhadnutelných výrazŧ 

- má faktické znalosti především 

o základních geografických, 

demografických, hospodářských, 

politických, kulturních faktorech zemí dané 

jazykové oblasti včetně vybraných 

poznatkŧ z oboru, a to v porovnání 

s reáliemi mateřské země a jazyka; 

 

1. Svět kolem nás 

Slovní zásoba 

Četba 

Stupňování přídavných jmen 

life skills 

Poslech – sociální problémy 

Popis obrázku 

Psaní – formální dopis 

opakování 

64 

13 

2 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

3 

 

 

 

- odhaduje význam neznámých výrazŧ 

podle kontextu a zpŧsobu tvoření 

- zná základní společenské zvyklosti 

a sociokulturní specifika zemí daného 

jazyka ve srovnání se zvyklostmi v České 

republice, uplatňuje je vhodně 

v komunikaci a při řešení problémŧ 

i v jiných vyučovacích předmětech. 

2.  obchody 

2.2. Slovní zásoba 

2.3. četba 

2.4. předpřítomný čas s ever, never 

2.5  poslech – nakupování 

2.6. řečové dovednosti -  v obchodě 

2.7. psaní – ţádost o práci 

2.8. opakování 

15 

2 

2 

4 

1 

2 

2 

2 

 

 

- čte s porozuměním věcně i jazykově 

přiměřené texty včetně jednoduchých textŧ 

odborných, orientuje se v textu, umí v textu 

nelézt dŧleţité informace, hlavní a vedlejší 

myšlenky 

3.   Skvělé mozky 

slovní zásoba 

četba – uţitečné vynálezy 

trpný rod 

poslech – problémy  

se spánkem 

řečové dovednosti -   

prezentace 

psaní – ţivotopis 

opakování  

18 

3 

2 

4 

 

2 

 

2 

2 

3 

- pouţívá překladové i jiné  slovníky 

v tištěné i elektronické podobě a umí 

přeloţit přiměřený text 

- uplatňuje vybrané poznatky potřebné pro 

obor, a to v porovnání s reáliemi mateřské 

země a jazykem 

4.        Odborná slovní zásoba 

4.1.     Části auta     

4.2      Jednání se zákazníkem                 

4.3      Fráze při nákupu on-line 

4.4      Druhy paliv, údrţba 

 

 

9 

2 

3 

2 

2 
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- prokazuje základní znalosti zeměpisné i 

demografické, hospodářské, i politické 

o zemích dané jazykové oblasti 

- uplatňuje při komunikaci základní 

společenské zvyklosti a respektuje kulturní 

specifika a tradice zemí daného jazyka 

- má faktické znalosti především o základních 

geografických, demografických, 

hospodářských, politických, kulturních  

faktorech zemí dané jazykové oblasti včetně 

vybraných poznatkŧ z oboru, a to v porovnání 

s reáliemi mateřské země a jazyka 

- zná základní společenské zvyklosti a 

sociokulturní specifika zemí daného jazyka ve 

srovnání se zvyklostmi v České republice, 

uplatňuje je vhodně v komunikaci a při řešení 

problémŧ i v jiných vyučovacích předmětech 

5.   Opakování 

5.1  Opakování lekcí 1-3 

5.2   Opakování lekcí 2-5 

5.3   Opakování lekcí 6 -8 

5.4   Opakování lekcí 9-10 

9 

2 

2 

3 

2 
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UČEBNÍ OSNOVA - OBČANSKÁ VÝCHOVA 

Obor: 26 – 52 – H/01 elektromechanik pro zařízení a přístroje 

 
Pojetí vyučovacího předmětu 
a) obecné cíle vyučovacího předmětu 

• Seznámit ţáky principy fungování demokratické společnosti 

• Vytvářet u ţákŧ ţádoucí ţebříček hodnot 

• Vytvářet u ţákŧ pozitivní vztah k sobě i druhým lidem 

• Podporovat rozvoj empatie, utvářet správný postoj k problémŧm typu rasismus, šikana, násilí 

apod. 

• Naučit ţáky správně formulovat a vyjadřovat své názory 

• Vést ţáky k toleranci, asertivitě a pozitivnímu jednání 

• Naučit ţáky kriticky hodnotit informace 

• Naučit ţáky znát svá základní práva a povinnosti 

• Seznámit ţáky s historií země a jejím současným zakotvením v mezinárodních institucích 

b) charakteristika učiva 

• Člověk v lidském společenství: 

- vysvětlí strukturu a fungování společnosti 

- seznámí se se společenským chováním 

- vysvětlí základní principy a hodnoty demokracie 

- naučí se pracovat s informacemi a dokáţe je kriticky hodnotit 

- naučí se samostatně jednat a vystupovat 

- naučí se vyhledávat informace a přijímat pozitivní hodnoty 

- naučí se řešit konflikty, potlačovat agresi a asertivní jednání 

- seznámí se s principy rovnoprávnosti 

- seznámí se s problematikou víry a náboţenství 

- seznámí se s „Listinou základních lidských práv a svobod“ 

- seznámí se s českým polickým systémem – Ústava ČR 

- seznámí se s rŧznými projevy a riziky deviantního chování 

- vysvětlí základy fungování práva a právní společnosti 

- vysvětlí dŧleţitost vlastenectví a vztahu k minulosti vlastního národa 

- seznámí se se současnou mezinárodní situací, hlavními problémy, globálními problémy, 

mezinárodními 

organizacemi a naším vztahem k nim 

c) pojetí výuky 

• Metodickým principem bude rŧznorodost. Střídání činností v jednotlivých hodinách, zadávání 

samostatných činností v jednotlivých hodinách, zadávání samostatných a skupinových prací, 

ukázky 

z literatury, sledování videa. 

• Ţáci budou zpracovávat informace z médií. Budou samostatně zpracovávat zadaná témata. Budou 

pracovat s informacemi předkládanými vyučujícím. Dŧleţitým prvkem bude dialog a uţití diskuse. 

Ţáci budou poznatky zapisovat do sešitŧ. 

d) hodnocení výsledkŧ ţákŧ 

• Hodnocena bude schopnost ţákŧ pracovat s předkládanými informacemi, schopnost samostatně 

kultivovaně prezentovat své názory. 
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e) přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a prŧřezových témat 

• Výuka k občanství 

- pomáhá orientaci ţákŧ v současné společnosti 

- pomáhá formovat postoje ţáka a je obranou proti snadné manipulaci a intoleranci 

- společenskovědní vzdělávání se podílí na rozvoji morálních hodnot 

- pomáhá zvyšovat zdravé sebevědomí a samostatnost při řešení problémŧ 

- zařazením exkursí  formuje postoje ţákŧ 

- aktivní účastí při rŧzných humanitárních akcích (např. dobročinné sbírky, adopce na dálku) 

pozitivně formuje ţebříček hodnot. 

Kompetence 

Pro rozvoj klíčových kompetencí jsou voleny odpovídající strategie výuky, které ţáky aktivizují, 

rozvíjejí 

jejich funkční gramotnost, komunikační a sociální kompetence (např. diskusní metody, 

kooperativní učení, práce s texty rŧzné povahy, samostatná práce atp.). 

- občanské 

- klíčové (komunikativní, komplexně řešit samostatně běţné pracovní i mimopracovní problémy) 
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ROZPIS UČIVA předmětu OBČANSKÁ VÝCHOVA 

Obor: 26 – 52 – H/01 elektromechanik pro zařízení a přístroje 

 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky Hodiny 

1. ročník 

Ţák: 

popíše na základě pozorování  

lidí kolem sebe a informací z médií rozvrstvení 

české 

  společnosti z hlediska  

  národnosti, náboţenství a     

  sociálního postavení,       

  charakterizuje její základní            

  sloţky, dovede objasnit 

  do kterých společenských skupin 

  sám patří 

- uvede, jaká práva a povinnosti 

  pro něho vyplývají z jeho role 

  v rodině, ve škole, na 

  pracovišti 

- dovede aplikovat zásady slušného 

  chování v běţných ţivotních  

  situacích, objasní význam   

  mezilidských vztahŧ, uvede  

  příklady sousedské pomoci, lásky 

  přátelství, spolupráce  

  a dalších hodnot 

- dovede sestavit fiktivní       

  odpovědný rozpočet ţivotních     

  nákladŧ 

  - objasní na konkrétních          

  příkladech příčiny napětí nebo 

  konfliktu mezi majoritou  

  a minoritou 

- vysvětlí na příkladech osudŧ     

  lidí (např. civilistŧ, zajatcŧ, 

  Ţidŧ, Romŧ, příslušníkŧ odboje), 

  jak si nacisté počínali na  

  okupovaných územích 

- uvede konkrétní příklady ochrany 

  menšin v demokratické  

  společnosti 

 

 

 

 

1. Člověk v lidském    společenství 

lidská společnost a společenské skupiny, 

současná česká společnost a její vrstvy 

sociální nerovnost a chudoba v současné 

společnosti 

osobnost člověka jako základ demokracie 

ve společnosti 

rasy, národy, národnosti, minority a 

majority ve společnosti, klady 

a problémy multikulturního souţití, 

genocida, migrace, azylanti 

hospodaření jednotlivce a rodiny, řešení 

krizových finančních situací, sociální 

zajištění občanŧ 

postavení muţŧ a ţen ve  

společnosti a v rodině 

víra a atheismus, náboţenství a církve, 

náboţenská hnutí a sekty, náboţenský 

fundamentalismus 

 

 

 

 

 

Prŧřezová témata 

 

- tělesný a dušení rozvoj   osobnosti, 

základní sloţky osobnosti, rizikové 

chování 

- komunikace a řešení  konfliktŧ, 

asertivní chování 

s – společnost a společenské 

    skupiny  
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- je schopen rozeznat zcela zřejmé  

  konkrétní příklady ovlivňování  

  veřejnosti (např. v médiích, 

  v reklamě, jednotlivými 

  politiky) 

- vysvětlí, co se rozumí rovnoprávností muţŧ a 

ţen, uvede pří klady porušování genderové 

  rovnosti 

- popíše specifika některých náboţenství ČR a 

Evropy 

  - vysvětlí, čím mohou být nebez- 

  pečné některé náboţenské sekty 

  a náboţenská nesnášenlivost 
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ROZPIS UČIVA předmětu OBČANSKÁ VÝCHOVA 

Obor: 26 – 52 – H/01 elektromechanik pro zařízení a přístroje 

 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky Hodiny 

2. ročník 

Ţák: 

- vysvětlí základní lidská práva, 

  která jsou uvedena v českých 

  zákonech – včetně práv dětí,  

  ví, kam se obrátit, 

  kdyţ jsou lidská práva ohroţena 

- uvede příklady jednání, které  

  demokracii ohroţuje ( sobectví, 

  korupce, kriminalita, násilí, 

  neodpovědnost…) 

- vysvětlí, proč je třeba  

  zobrazení světa, událostí a lidí 

  v médiích (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; popíše, podle čeho se 

  mŧţe občan orientovat, kdyţ 

  zvaţuje nabídku politických  

  stran 

- uvede příklady extremismu, např.   

  na základě mediálního 

  zpravodajství nebo pozorováním 

  jednání lidí kolem sebe;  

  vysvětlí, proč jsou  

  extremistické názory a jednání 

  nebezpečné 

- uvede konkrétní příklady  

  pozitivní občanské angaţovanosti - uvede 

zásady a principy, 

  na nichţ je zaloţena  

  demokracie 

 

 

2. Člověk jako občan 

základní hodnoty a principy 

demokracie 

lidská práva, jejich obhajování, veřejný 

ochránce práv, práva dětí 

svobodný přístup k informacím, média 

(tisk, televize, rozhlas, internet), 

poučený přístup k médiím a vyuţití 

jejich potenciálu 

stát a jeho funkce, ústava, a politický 

systém ČR, struktura veřejné správy, 

obecní a krajská samospráva 

politika, politické strany, volby 

politický radikalismus a extremismus, 

aktuální česká extremistická scéna a 

její symbolika, mládeţ a extremismus, 

terorismus 

občanská společnost, občanské ctnosti 

potřebné pro demokracii a 

multikulturní souţití, slušnost a dobré 

chování jako základ demokratických 

vztahŧ mezi lidmi 
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- dovede debatovat o zcela 

  jednoznačném a mediálně známém 

   porušení principŧ nebo zásad 

   demokracie    

- na konkrétních příkladech ze  

  ţivota rozliší pozitivní jednání 

  (tj. jednání, které je v souladu 

  s občanskými ctnostmi),  

  od špatného – nedemokratického 

  jednání 

- objasní, jak se mají řešit  

  konflikty mezi vrstevníky 

  a ţáky, co se rozumí šikanou 

  a vandalismem a jaké mají tyto  

  jevy dŧsledky 

 

- popíše činnost soudŧ, policie, 

  advokacie a notářství 

- objasní, kdy je člověk zpŧsobilý  

  k právním úkonŧm a je trestně 

  odpovědný 

- dovede z textu fiktivní smlouvy 

  běţné v praktickém ţivotě (např. 

  o koupi zboţí, cestovním zájezdu 

  pojištění)  zjistit, jaké 

  mu z nich vyplývají povinnosti 

  a práva 

- dovede hájit své spotřebitelské  

  zájmy – např.  pomocí reklamace 

- vysvětlí práva a povinnosti mezi 

  dětmi a rodiči, mezi manţeli,  

  dovede v této oblasti práva     

  vyhledat informace a pomoc při  

  řešení konkrétního problému 

- dovede aplikovat postupy     

  vhodného jednání, stane-li se  

  svědkem nebo obětí kriminálního  

  jednání (šikana, lichva, násilí, 

  vydírání…) 

3. Člověk a právo 

právo a spravedlnost, právní stát, 

právní ochrana občanŧ, právní vztahy 

soustava soudŧ v ČR, právnická 

povolání (notáři, advokáti, soudcové) 

právo a odpovědnost v ţivotě 

vlastnictví, smlouvy, odpovědnost za 

škodu 

rodinné právo, domácí násilí 

trestní právo a trestní odpovědnost, 

druhy trestŧ, orgány činné v trestním 

řízení 

kriminalita páchaná na dětech 

a mladistvých, specifika kriminality 

mladistvých 

 

Prŧřezová témata 

     morálka, svoboda, 

     odpovědnost, solidarita 
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ROZPIS UČIVA předmětu OBČANSKÁ VÝCHOVA 

Obor: 26 – 52 – H/01 elektromechanik pro zařízení a přístroje 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky Hodiny 

3. ročník 

Ţák: 

- dovede najít ČR na mapě světa 

  a Evropy,      

  podle mapy popíše její polohu  

  a vyjmenuje sousední státy 

- popíše státní symboly ČR  

- vysvětlí, k jakým nadnárodním  

  uskupením ČR patří a jaké jí  

  z toho plynou závazky 

- uvede příklady velmocí, zemí 

  vyspělých, rozvojových a zemí 

  velmi chudých (včetně lokalizace 

  na mapě) 

- na příkladech z hospodářství,  

  kulturní sféry nebo politiky  

  popíše, čemu se říká globalizace 

- uvede hlavní problémy dnešního 

  světa (globální problémy), 

  lokalizuje na mapě ohniska  

  napětí v soudobém světě 

- popíše, proč existuje EU a jaké 

  povinnosti a výhody z členství 

  v EU plynou našim občanŧm 

- na příkladu (z médií nebo  

  z jiných zdrojŧ) vysvětlí,  

  jakých metod pouţívají teroristé  

  a za jakým účelem 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Česká republika, Evropa a svět: 

4.1 český stát v prŧběhu dějin, vznik 

Československa v r.1918 

4.2 státní symboly, tradice české státnosti 

4.3 významné mezníky, události, tradice 

a osobnosti moderní české a čs. státnosti: 

- Vznik první republiky, 

- první odboj 

- T.G.Masaryk a E.Beneš 

- první republika 

- Mnichov a likvidace první republiky 

- okupace Německem (1939-1945) 

- druhá světová válka 

- druhý odboj - jeho formy a význam 

- vybrané osobnosti odboje 

- holocaust a další zločiny nacismu 

- osvobození Československa 1945 a 

poválečné změny 

- nastolení komunistické diktatury 1948 

- charakter komunistického reţimu 

v 50.letech 

- Praţské jaro a pokus o reformu reţimu 

okupace vojsky SSSR a dalších státŧ 

   Varšavské smlouvy 

-tzv. normalizace 

- odboj proti komunistickému reţimu 

- persekuce těch, kteří byli reţimem 

povaţováni za nespolehlivé nebo 

nepřátele 

- listopad 1989 

- rozpad Československa 

soudobý svět a Evropa: 

- civilizační sféry a světová náboţenství 

- velmoci, vyspělé státy a rozvojové země 

- ohniska konfliktŧ v soudobém světě 

- skladba a cíle EU 

- hlavní orgány EU 

- ČR jako člen EU 

- OSN - funkce a činnost 

- NATO a ČR 

- globální problémy a problém globalizace 

32 

9 

 

1 

9 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

9 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



                 STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA TIŠNOV, příspěvková organizace  

 

nám. Míru 22, Tišnov, 666 25  

 

 

49 

 Prŧřezové téma: 

- právo pro všední den (potřebné právní 

minimum pro soukromý a občanský ţivot) 

4 
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UČEBNÍ OSNOVA - FYZIKA 

Obor: 26 – 52 – H/01 elektromechanik pro zařízení a přístroje 

 

Počet vyučovacích hodin za studium: 64 

Platnost: od 1. 9. 2021 

 

Pojetí vyučovacího předmětu: 

 

Obecné cíle vyučovacího předmětu  

- umoţňuje chápat příčiny a dŧsledky jevŧ a zákonitostí hmoty, 

- pomáhá porozumět souvislostem mezi přírodními jevy a technikou, 

- umoţňuje ţákŧm uţívat fyzikálních informací v ţivotě a technické praxi, 

- připravuje ţáky na kaţdodenní řešení problémových situací. 

 

Charakteristika učiva  

- opakuje, prohlubuje, rozšiřuje případně i upravuje kompetence ţáka získané v předchozím 

výchovně vzdělávacím procesu, 

- připravuje ţáky ke vzdělávání v odborných předmětech, pro další studium v terciárním 

vzdělávání a pro praktický ţivot. 

 

Cíle vzdělání v oblasti cílŧ, postojŧ, hodnot a preferencí  

- vyuţívá matematický a fyzikální aparát, který má osvojen, umí pouţívat správně fyzikální 

pojmy, veličiny a jednotky, 

- umí pracovat v týmu, komunikuje a vyhledává informace, které je schopen vyuţít, 

- pozoruje a zkoumá fyzikální jevy, provádí jednoduché experimenty a měření a získané 

údaje vyhodnocuje, 

- logicky uvaţuje, umí analyzovat a řešit fyzikální problémy, 

- uznává dŧleţitost fyziky pro ţivot a pro výkon svého povolání, 

- má převáţně kladný vztah k fyzice, a je tedy motivován k celoţivotnímu vzdělávání nejen 

v přírodovědné oblasti. 

 

Výukové strategie (pojetí výuky) 

- zohledňuje počet ţákŧ ve třídě, 

- zohledňuje vrozené předpoklady a zralost kaţdého ţáka, zohledňuje vývojové poruchy 

a postiţení ţákŧ, 

- zohledňuje specifické poţadavky nadaných ţákŧ, 

- mŧţe vyuţívat všechny vhodné strategie výuky s ohledem na schopnosti a dovednosti 

ţákŧ, 

- volí takový postup, aby u ţáka po vzdělávacím procesu převládaly pozitivní emoce, 

- propojuje výuku s reálným prostředím mimo školu, 

- mŧţe vyuţívat odbornou učebnu fyziky, elektrotechnickou laboratoř, počítačové učebny, 

multimediální učebny a jiné prostory školy, které jsou k dispozici, 

- pouţívá při výuce názorné pomŧcky a prostředky, které pomáhají ţákŧm pochopit učivo, 

- mŧţe vyuţívat vedle tradičních metod vyučování (výklad, vysvětlování, demonstrace 

intelektuální i psychomotorické dovednosti a zpŧsobilosti, procvičování pod dohledem 
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učitele, drilu a učení pro zapamatování) také takzvané moderní vyučovací metody, které 

zvyšují motivaci a efektivitu a tedy i kvalitu vzdělávacího procesu, coţ jsou například 

dialogická metoda, diskuse, skupinová práce ţákŧ, hry, projekty a samostatné práce, metoda 

objevování a řízeného objevování, práce s chybou, rozvíjení tvořivosti a vynalézavosti, 

učení z textu a vyhledávání informací, vyuţívání prostředkŧ informačních a komunikačních 

technologií, učení ze zkušeností, samostudium a domácí úkoly, návštěvy, exkurze a jiné 

metody, 

- mŧţe umoţnit především ţákŧm se specifickými poruchami učení a postiţeným ţákŧm 

uţívat při řešení úkolŧ vhodné pomŧcky (např. kalkulátor, tabulky apod.), 

- mŧţe upravit hodinovou dotaci jednotlivých tematických celkŧ v rozpisu učiva v závislosti 

na kvalitě třídy a ţákŧ v ní a s ohledem na kvalitu kompetencí ţákŧ získaných na základní 

škole, 

- mŧţe na začátku prvního ročníku provést vstupní test kompetencí ţákŧ získaných na 

základní škole. 

 

Hodnocení výsledkŧ ţákŧ 

Hodnocení ţákŧ je plně v kompetenci vyučujícího. S kritérii hodnocení musí být ţáci 

seznámeni na počátku klasifikovaného období. Ţáci by měli být hodnoceni objektivně. 

Hodnocení ţákŧ by mělo mít především motivační charakter a mělo by zohledňovat přístup 

ţáka ke vzdělávání. 

 

Popis přínosu předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a prŧřezových témat 

a) Kompetence k učení 

Ţáci přijímají, zpracovávají a vyuţívají informace z rŧzných zdrojŧ, volí vhodné zpŧsoby 

učení, hodnotí výsledky své práce. 

b) Kompetence k řešení problémŧ 

Ţáci porozumí zadání úkolu, zvolí vhodnou strategii řešení, vyuţijí vhodné informace, 

pomŧcky a spolupráci ostatních, vyřeší problém a komentují dosaţené výsledky. 

c) Komunikativní kompetence 

Ţáci se přesně vyjadřují, obhajují své názory a komunikují s okolím. 

d) Personální a sociální kompetence 

Ţáci umí pracovat efektivně, jsou si vědomi svých schopností a podle toho plánují práci 

a vzdělávání, volí vhodné prostředky k dosaţení cílŧ, pracují v týmu a vyuţívají zkušenosti 

jiných lidí a pomáhají svými schopnosti k dosaţení společného cíle. 

 

e) Občanské kompetence a kulturní povědomí 

Ţáci chápou fyziku jako součást kultury jedince a společnosti, znají přínos fyziky v umění, 

filozofii a v ostatních vědách. 

f) Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 

Ţáci si uvědomují nutnost celoţivotního vzdělávání, jsou flexibilní, umí vyuţít svých 

schopností a umí získávat a vyhodnocovat informace potřebné při pracovních aktivitách. 

g) Matematické kompetence 

Ţáci umí pouţívat matematiku při řešení jednoduchých fyzikálních úloh. 

h) Kompetence vyuţívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat 

s informacemi 
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Ţáci vyuţívají k řešení problémŧ prostředky ICT, získávají informace pomocí 

komunikačních prostředkŧ a umí informace třídit. 

 

Prŧřezová témata: 

1) Občan v demokratické společnosti 

Ţáci jsou schopni kritického myšlení, třídění informací, reálného pohledu na sebe a okolní 

svět a komunikace s okolím. 

2) Člověk a ţivotní prostředí' 

Ţáci chápou souvislosti mezi lidskou existencí a činností a přírodními jevy, dŧleţitost 

alternativních zdrojŧ energie, zlepšování technické vybavenosti a sniţování energetické 

náročnosti lidského ţití. 

3) Člověk a svět práce 

Ţáci chápou význam přírodních jevŧ a zákonitostí a dovedou je vyuţít ve své práci. 

4) Informační a komunikační technologie 

Ţáci umí získávat vhodné informace pomocí informačních a komunikačních technologií 

a vyuţívají je k řešení problémŧ. V mezích moţností vyuţívají přístupný matematický 

software a fyzikální výukové programy. 
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ROZPIS UČIVA předmětu  FYZIKA 

Obor: 26 – 52 – H/01 elektromechanik pro zařízení a přístroje 

 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky Hodiny 

1. ročník 

Ţák: 

- rozliší druhy pohybŧ a řeší jednoduché 

úlohy na pohyb hmotného bodu 

- určí síly, které pŧsobí na pohyb tělesa, a 

popíše, jaký druh pohybu tyto síly 

vyvolají 

- určí mechanickou práci a energii při 

pohybu tělesa pŧsobením stálé síly 

- vysvětlí na příkladech platnost zákona 

zachování mechanické energie 

- určí výslednici sil pŧsobící na těleso 

- aplikuje Pascalŧv a Archimédŧv zákon 

při řešení úloh 

 

1.   MECHANIKA 
1.1 význam mechaniky pro daný obor 

1.2 fyzikální veličiny 

1.3 pohyby a jejich druh 

1.4 dráha, doba, prŧměrná rychlost 

1.5 výpočet úloh prŧměrných 

rychlostí 

1.6 rovnoměrně zrychlený pohyb 

1.7 volný pád 

1.8 rovnoměrný pohyb po kruţnici 

1.9 dynamika a její dělení, příklady 

1.10 síla a pŧsobení síly 

1.11 Newtonovy pohybové zákony I. a 

II. 

1.12 Newtonŧv zákon č. III 

1.13 hybnost a zákon o zachování 

hybnosti 

1.14 dostředivá a odstředivá síla 

1.15 mechanická energie a kinetické 

energie 

1.16 zákon o zachování energie 

1.17 výkon, účinnost 

1.18 tuhé těleso, moment síly 

1.19 jednoduché stroje 

1.20 třecí a valivý odpor 

1.21 vlastnosti kapalin 

1.22 hydrostatický tlak 

1.23 hydraulické lisy, Pascalŧv zákon 

32 

29 
1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

- popíše strukturu elektronového obalu 

atomu z hlediska energie elektronu 

- popíše stavbu atomového jádra 

a charakterizuje základní nukleony 

- vysvětlí podstatu radioaktivity a popíše 

zpŧsoby ochrany před jaderným zářením 

- popíše princip získávání energie 

v jaderném reaktoru 

 

 

2. FYZIKA ATOMU 

2.1       model atomu, nukleony 

2.2       radioaktivita, záření 

2.3       jaderná energie a její vyuţití 

 

3 
1 

1 

1 
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ROZPIS UČIVA předmětu  FYZIKA 

Obor: 26 – 52 – H/01 elektromechanik pro zařízení a přístroje 

 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky Hodiny 

2. ročník 

 
Ţák: 

popíše elektrické pole z hlediska jeho 

pŧsobení na bodový el. náboj 

řeší úlohy s elektrickými obvody s 

pouţitím Ohmova zákona 

popíše princip a pouţití 

polovodičových součástek s přechodem 

PN 

určí magnetickou sílu v magnetickém 

poli vodiče s proudem 

popíše princip generování střídavých 

proudŧ a jejich vyuţití v energetice 

 

  ELEKTŘINA A MAGNETISMUS 

elektrický náboj 

elektrické pole, elektrická síla 

elektrický proud, elektrické napětí 

polovodiče 

elektrický odpor 

elektrický obvod 

práce a výkon el. proudu 

magnetické pole magnetŧ a vodičŧ 

elektromagnet, relé 

elektromagnetická indukce 

vznik střídavého proudu 

generátory, motory, jističe 

elektrárny, rozvod el. proudu 

bezpečnost práce při práci s el. stroji 

32 

14 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

vysvětlí význam teplotní roztaţnosti 

látek v přírodě a v technické praxi 

vysvětlí pojem vnitřní energie soustavy 

(tělesa) a zpŧsob její změny 

popíše principy nejdŧleţitějších 

tepelných motorŧ 

popíše přeměny skupenství látek a 

jejich význam v přírodě a v technické 

praxi 

 

  TERMIKA 

teplota a její měření 

sdílení tepla  

teplotní roztaţnost 

tepelné stroje 

skupenské změny 

vlhkost vzduchu 

 

6 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

rozliší základní druhy mechanického 

vlnění a popíše jejich šíření 

charakterizuje základní vlastnosti 

zvuku 

chápe negativní vliv hluku a zná 

zpŧsoby ochrany sluchu 

charakterizuje světlo jeho vlnovou 

délkou a rychlostí v rŧzných 

prostředích 

řeší úlohy na odraz a lom světla 

řeší úlohy na zobrazení zrcadly a 

čočkami 

vysvětlí optickou funkci oka a korekci 

jeho vad 

popíše význam rŧzných druhŧ 

elektromagnetického záření 

 

  VLNĚNÍ, KMITÁNÍ, OPTIKA 

kmitání – periodický pohyb 

druhy vlnění 

akustika – zvukové vlnění 

vlastnosti zvuku 

ochrana proti nebezpečným účinkŧm 

zvuku 

světlo – vlnová délka a rychlost 

odraz a lom světla 

optické přístroje 

optická funkce oka, korekce vad 

druhy elektromagnetického záření 

 

10 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 
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charakterizuje Slunce jako hvězdu 

popíše objekty ve sluneční soustavě 

zná příklady základních typŧ hvězd 

  VESMÍR 

Slunce, planety, jejich pohyby 

hvězdy, galaxie 

2 

1 

1 
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UČEBNÍ OSNOVA – BIOLOGIE A EKOLOGIE  

Obor: 26 – 52 – H/01 elektromechanik pro zařízení a přístroje 

 

Pojetí vyučovacího předmětu: 

a) obecné cíle vyučovacího předmětu 

Vyuţívat přírodovědných poznatkŧ a dovedností v praktickém ţivotě ve všech situacích, 

které souvisejí s přírodovědnou oblastí 

Vést ţáky k logickému uvaţování, analyzování a řešení jednoduchých přírodovědných 

problémŧ 

Pozorovat a zkoumat přírodu, zpracovávat a vyhodnocovat získané údaje 

Komunikovat, vyhledávat a interpretovat přírodovědné informace a zaujímat k nim 

stanovisko, vyuţívat získané informace v diskusi k přírodovědné a odborné tematice 

Učit se chápat nebezpečí ohroţení přírody lidskými činnostmi a zaujímat postoje k 

problémŧm v oblasti péče o ţivotní prostředí 

Zopakovat, prohloubit a rozšířit poznatky o základních pojmech, jevech, zákonitostech a 

souvislostech získaných na základní škole 

Osvojit si vybrané poznatky tvořící teoretický základ předmětu. 

b) charakteristika učiva 

Ekologické a biologické učivo je zařazeno do 1.ročníku v samostatných tematických celcích 

Tematický celek člověk a ţivotní prostředí bude zařazován do výuky prŧběţně, podle 

probíraného učiva. 

c) pojetí výuky 

Vyuţívány budou rŧzné metody práce – frontální výklad, samostatná práce, skupinové 

vyučování, pozorování, ukázky na videu, vyuţívání komunikačních prostředkŧ CSI, noviny 

K výuce budou uţity učebnice, poznámky k učivu si budou ţáci zaznamenávat do sešitŧ. 

d) hodnocení výsledkŧ ţákŧ 

Vědomosti ţákŧ budou prověřovány ústním a písemným zkoušením. 

Při hodnocení bude kladen dŧraz na hloubku porozumění učivu. 

Samostatné práce budou hodnoceny známkou a slovně. 

Písemné zkoušení bude hodnoceno bodově nebo známkou. 

e) přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a prŧřezových témat 

Učit se poznávat svět a lépe mu rozumět. 

Vytvářet úctu k ţivé i neţivé přírodě, aktivně se zapojovat do ochrany a zlepšování 

ţivotního prostředí. 

Efektivně pracovat s informacemi. 

Jednat hospodárně, adekvátně uplatňovat nejen kritérium ekonomické efektivnosti, ale i 

hledisko ekologické. 

Mezipředmětové vztahy s ekologickým vzděláváním, fyzika, odborné předměty. 

Mezipředmětové vztahy s biologickým vzděláváním, tělesná výchova. 

Aplikace prŧřezových témat 

Člověk a ţivotní prostředí 

vytváření hodnot a postojŧ ve vztahu k ţivotnímu prostředí 

rozvoj dovedností vyjadřovat a zdŧvodňovat své názory, pozitivní pŧsobení   na druhé 

Člověk a svět práce 
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odpovědné rozhodování na základě vyhodnocení získaných informací 

verbální komunikace při jednáních 

Informační a komunikační technologie 

práce s informacemi, vyhledávání, vyhodnocování a vyuţívání informací 
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ROZPIS UČIVA předmětu BIOLOGIE A EKOLOGIE 

Obor: 26 – 52 – H/01 elektromechanik pro zařízení a přístroje 

 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky Hodiny 

1. ročník 

 

Ţák: 

- charakterizuje názory na vznik a vývoj ţivota 

na Zemi 

- vyjádří vlastními slovy základní vlastnosti 

ţivých soustav 

- popíše buňku jako základní stavební a 

funkční jednotku ţivota  

- vysvětlí rozdíl mezi prokaryotickou a 

eukaryotickou   buňkou 

- charakterizuje rostlinnou  a ţivočišnou buňku 

a uvede rozdíly  

- uvede základní skupiny organismŧ a porovná 

je 

- objasní význam genetiky  

- popíše stavbu lidského těla a vysvětlí  funkci 

orgánŧ a orgánových soustav 

- vysvětlí význam zdravé výţivy a uvede 

principy zdravého ţivotního stylu 

- uvede příklady bakteriálních, virových i 

jiných onemocnění a moţnosti prevence 

ZÁKLADNÍPOJMY Z BIOLOGICKÉHO 

A  EKOLOGICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 

 

1. Základy biologie 

1.1 vznik a vývoj ţivota na Zemi 

1.2 vlastnosti ţivých soustav    

1.3 typy buněk 

1.4 rozmanitost organismŧ a jejich 

charakteristika 

1.5 dědičnost a proměnlivost organismŧ, 

vliv prostředí 

1.6 biologie člověka 

1.7 zdraví a nemoc 

 

32 

 

 

14 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

8 

1 

 

- vysvětlí základní ekologické pojmy 

- charakterizuje abiotické  (sluneční záření , 

atmosféra, pedosféra, hydrosféra) a biotické 

faktory prostředí (populace, společenstva,  

  ekosystémy) 

- charakterizuje základní vztahy mezi 

organismy ve společenstvu 

- uvede příklad potravního řetězce 

- popíše podstatu koloběhu látek v přírodě z 

hlediska látkového a energetického 

- charakterizuje rŧzné typy krajiny a její 

vyuţívání člověkem 

2. Ekologie 

2.1 základní ekologické pojmy    

2.2 ekologické faktory prostředí 

2.3 potravní řetězce 

2.4 koloběh látek v přírodě a tok energie 

2.6 typy krajiny 

 

8 

1 

3 

1 

2 

1 

 

 

- popíše historii vzájemného ovlivňování 

člověka a přírody; 

- hodnotí vliv rŧzných činností člověka na 

jednotlivé sloţky ţivotního prostředí 

- charakterizuje pŧsobení ţivotního prostředí 

na člověka a jeho zdraví 

3. Člověk a ţivotní prostředí 

3.1 vzájemné vztahy mezi člověkem a 

ţivotním  prostředím 

3.2 dopady činností člověka  na ţivotní 

prostředí 

3.3 přírodní zdroje energie a surovin 

10 

 

2 

 

1 

1 
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- charakterizuje přírodní zdroje surovin a 

energie z hlediska jejich obnovitelnosti,  

-  posoudí  vliv jejich vyuţívání na prostředí 

- popíše zpŧsoby nakládání s odpady 

- charakterizuje globální  problémy na Zemi 

- uvede základní znečišťující  látky v ovzduší, 

ve vodě a v pŧdě a vyhledá informace o 

aktuální situaci 

- uvede příklady chráněných území  v ČR a v 

regionu 

- uvede základní ekonomické,právní a 

informační nástroje společnosti na ochranu 

přírody a prostředí 

- vysvětlí udrţitelný rozvoj jako integraci 

environmentálních, ekonomických, 

technologických a sociálních přístupŧ k 

ochraně ţivotního prostředí 

- zdŧvodní odpovědnost kaţdého  jedince za 

ochranu přírody, krajiny a ţivotního prostředí 

- na konkrétním příkladu z občanského ţivota 

a odborné praxe navrhne řešení vybraného 

environmentálního problému. 

3.4 odpady 

3.5 globální problémy  

3.6 ochrana přírody a krajiny 

3.7 nástroje společnosti na ochranu 

ţivotního prostředí 

3.8 zásady udrţitelného rozvoje 

3.9 odpovědnost jedince za ochranu  

přírody a ţivotního prostředí 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 
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UČEBNÍ OSNOVA - CHEMIE 

Obor: 26 – 52 – H/01 elektromechanik pro zařízení a přístroje 

 

Počet vyučovacích hodin za studium: 32 

Platnost: od 1. 9. 2021 

 

Pojetí vyučovacího předmětu: 

a) obecné cíle vyučovacího předmětu 

Vyuţívat přírodovědných poznatkŧ a dovedností v praktickém ţivotě ve všech situacích, 

které souvisejí s přírodovědnou oblastí 

Vést ţáky k logickému uvaţování, analyzování a řešení jednoduchých přírodovědných 

problémŧ 

Pozorovat a zkoumat přírodu, zpracovávat a vyhodnocovat získané údaje 

Komunikovat, vyhledávat a interpretovat přírodovědné informace a zaujímat k nim 

stanovisko, vyuţívat získané informace v diskusi k přírodovědné a odborné tematice 

Učit se chápat nebezpečí ohroţení přírody lidskými činnostmi a zaujímat postoje k 

problémŧm v oblasti péče o ţivotní prostředí, posoudit chemické látky z hlediska 

nebezpečnosti a vlivu na ţivé organismy 

Zopakovat, prohloubit a rozšířit poznatky o základních pojmech, jevech, zákonitostech a 

souvislostech získaných na základní škole 

Osvojit si vybrané poznatky tvořící teoretický základ předmětu. 

b) charakteristika učiva 

Chemické učivo je zařazeno v 1. ročníku v samostatných tematických celcích. 

Tematický celek člověk a ţivotní prostředí bude zařazován do výuky prŧběţně, podle 

probíraného učiva. 

c) pojetí výuky 

Vyuţívány budou rŧzné metody práce – frontální výklad, samostatná práce, skupinové 

vyučování, pozorování, internetové zdroje 

K výuce budou uţity učebnice a MFCh tabulky, poznámky k učivu si budou ţáci   

zaznamenávat do sešitŧ nebo pracovních listŧ 

d) hodnocení výsledkŧ ţákŧ 

Vědomosti ţákŧ budou prověřovány ústním a písemným zkoušením 

Při hodnocení bude kladen dŧraz na hloubku porozumění učivu 

Samostatné práce budou hodnoceny známkou a slovně 

Písemné zkoušení bude hodnoceno bodově nebo známkou. 

e) přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a prŧřezových témat 

Učit se poznávat svět a lépe mu rozumět 

Vytvářet úctu k ţivé i neţivé přírodě, aktivně se zapojovat do ochrany a zlepšování 

ţivotního prostředí 

 

Efektivně pracovat s informacemi 

Jednat hospodárně, adekvátně uplatňovat nejen kritérium ekonomické efektivnosti, ale i 

hledisko ekologické 

Mezipředmětové vztahy s ekologickým vzděláváním, základy zemědělské výroby 

Mezipředmětové vztahy s biologickým vzděláváním, tělesná výchova 
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Aplikace prŧřezových témat  

 

Člověk a ţivotní prostředí 

  - vytváření hodnot a postojŧ ve vztahu k ţivotnímu prostředí 

  - rozvoj dovedností vyjadřovat a zdŧvodňovat své názory, pozitivní pŧsobení na druhé 

Člověk a svět práce 

  - odpovědné rozhodování na základě vyhodnocení získaných informací - verbální komunikace při 

jednáních 

Informační a komunikační technologie 

  - práce s informacemi, vyhledávání, vyhodnocování a vyuţívání informací 
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ROZPIS UČIVA předmětu  CHEMIE 

Obor: 26 – 52 – H/01 elektromechanik pro zařízení a přístroje 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky Hodiny 

1. ročník 

 

Ţák: 

dokáţe porovnat fyzikální a chemické 

vlastnosti rŧzných látek 

popíše stavbu atomu, vznik chemické 

vazby 

zná názvy, značky a vzorce vybraných 

chemických prvkŧ a sloučenin 

popíše základní metody oddělování 

sloţek ze směsí a jejich vyuţití v praxi 

vyjádří sloţení roztoku a připraví roztok 

poţadovaného sloţení 

provádí jednoduché chemické výpočty, 

které lze vyuţít v odborné praxi 

 

ZÁKLADNÍ POJMY Z 

CHEMICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Obecná chemie 

chemie a její disciplíny 

laboratorní pomŧcky 

chemické látky a jejich vlastnosti 

oddělování sloţek směsí 

roztoky, výpočty sloţení roztokŧ 

částicové sloţení látek – atom, 

molekula 

prvky 

chemická vazba 

periodická soustava prvkŧ 

opakování 

32 

10 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

vysvětlí vlastnosti anorganických látek 

tvoří chemické vzorce a názvy vybraných 

anorganických sloučenin 

popíše charakteristické vlastnosti nekovŧ, 

kovŧ a jejich umístění v periodické 

soustavě prvkŧ 

charakterizuje vybrané prvky 

a anorganické sloučeniny a zhodnotí 

jejich vyuţití v odborné praxi a v běţném 

ţivotě, posoudí je z hlediska vlivu na 

zdraví a ţivotní prostředí  

vysvětlí podstatu chemických reakcí a 

zapíše jednoduchou chemickou reakci 

chemickou rovnicí 

Anorganická chemie 

vodík, kyslík 

voda 

halogeny 

kovy a nekovy 

halogenidy 

oxidy 

kyseliny a hydroxidy 

soli 

opakování 

 

12 

2 

2 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

charakterizuje základní skupiny 

uhlovodíkŧ a jejich vybrané deriváty a 

tvoří jednoduché chemické vzorce a 

názvy 

uvede významné zástupce jednoduchých 

organických sloučenin a zhodnotí jejich 

vyuţití v odborné praxi a v běţném 

ţivotě, posoudí je z hlediska vlivu na 

zdraví a ţivotní prostředí 

 

Organická chemie 

vlastnosti atomu uhlíku 

uhlí, ropa, zemní plyn 

organické látky v odborné praxi a 

běţném ţivotě organických 

sloučenin 

4 

1 

1 

 

 

2 
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charakterizuje biogenní prvky a jejich 

sloučeniny 

charakterizuje nejdŧleţitější přírodní 

látky 

popíše vybrané biochemické děje 

Biochemie 

chemické sloţení ţivých 

organismŧ 

bílkoviny 

sacharidy 

lipidy 

biochemické děje 

opakování 

 

6 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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UČEBNÍ OSNOVA - MATEMATIKA 
Obor: 26 – 52 – H/01 elektromechanik pro zařízení a přístroje 

 

Pojetí vyučovacího předmětu: 

 

a) Obecné cíle vyučovacího předmětu 

zprostředkovat ţákŧm matematické poznatky, které jsou potřebné v odborném a dalším 

vzdělávání i praktickém ţivotě 

rozvíjet numerické dovednosti a návyky v návaznosti na základní školu 

orientovat se v matematickém textu a porozumět zadání matematické úlohy 

efektivně numericky počítat, pouţívat a převádět běţně pouţívané jednotky (délky, 

hmotnosti, času,objemu,  povrchu, rovinného úhlu, rychlosti, měny apod.) 

matematizovat jednoduché reálné situace, uţívat matematický model a vyhodnotit výsledek 

řešení vzhledem k realitě 

umět vyhodnotit informace získané z rŧzných zdrojŧ reálných situací – grafŧ, diagramŧ a 

tabulek 

správně se matematicky vyjadřovat 

zkoumat a řešit problémy 

podílet se na rozvoji logického myšlení 

rozvíjet prostorovou představivost ţákŧ 

přispívat k formování ţádoucích rysŧ osobnosti ţákŧ jako je vytrvalost, houţevnatost a 

kritičnost 

 

b) charakteristika učiva 

obsahově navazuje na učivo matematiky základní školy a zaměřuje se na rozšiřování 

poznatkŧ ve vybraných okruzích učiva: 

číselné obory 

mocniny a odmocniny 

rovnice a nerovnice 

funkce 

stereometrie 

učivo je členěno na sloţku základní (stěţejní): číselné obory, rovnice, planimetrie, 

stereometrie, která 

umoţňuje zvládnout hlavní činnosti automechanika v praxi; a doplňkovou: mocniny a 

odmocniny, funkce, 

výrazy, statistika , která povede k dalšímu profesnímu rozvoji ţáka v následujícím období v 

kontinuitě 

s jeho sebevzděláváním dle stávajících potřeb praxe 

z daných okruhŧ bude vycházet posílení logického myšlení, uţití počítačové techniky při 

denní činnosti absolventa oboru a schopnost ţáka reagovat na proměnlivé poţadavky 

současnosti operativním zpŧsobem 
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c) pojetí výuky 

vyučování probíhá v učebně matematiky, případně v počítačové učebně 

při výkladu jsou pouţívány vhodné modely a názorné pomŧcky, interaktivní tabule; 

propojení teorie a praxe formou samostatných projektŧ - budou zadávány a realizovány po 

probrání jednotlivých tématických celkŧ, uplatní se mezipředmětové vztahy  

pouţití internetu při vlastní činnosti (stránky s matematickou tématikou) 

ţáci jsou seznamováni s moţností pouţití počítačových programŧ v jednotlivých 

tématických celcích 

 

d) hodnocení výsledkŧ ţákŧ 

po probrání tématického celku vypracuje ţák souhrnnou písemnou práci 

prŧběţně jsou ţákovy vědomosti a dovednosti prověřovány kratší písemnou prací a ústním 

zkoušením 

hodnocení známkou nebo bodovým systémem 

hodnocení činnosti studentŧ alternativní bodovou stupnicí umoţňující ovlivnit klasifikaci 

ţáka v pozitivním slova smyslu při zohlednění jeho aktivity 

dŧraz bude kladen zejména na: 

numerické aplikace 

dovednosti řešit problémy 

dovednosti vyuţívat informační technologie a pracovat s informacemi 

 

e) přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a prŧřezových témat 

napomáhá k logickému řešení problémŧ 

klade dŧraz na dovednost řešit problémy 

napomáhá vyuţívat informační technologie a pracovat s informacemi 

rozumí grafŧm, diagramŧm a tabulkám 

 

Aplikace prŧřezových témat  

Občan v demokratické společnosti 

pouţívání skupinové výuky a společná skupinová realizace projektŧ 

sebehodnocení a obhajoba vlastních řešení problémŧ 

hodnocení výsledkŧ práce spoluţákŧ 

vyhledávání a vlastní interpretace údajŧ 

vytvoření příznivého sociálního klimatu ve třídě 

Informační a komunikační technologie 

zpracování matematických poznatkŧ za pomoci výpočetní techniky, pouţití matematických 

programŧ 
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ROZPIS UČIVA   předmětu  MATEMATIKA 

Obor: 26 – 52 – H/01 elektromechanik pro zařízení a přístroje 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky Hodiny 

1. ročník 

 

Ţák: 

rozlišuje číselné obory N,Z,Q,R 

provádí aritmetické operace  

s přirozenými a celými čísly 

provádí aritmetické operace se 

zlomky a desetinnými čísly 

provádí matematické operace 

s reálnými čísly 

porovnává reálná čísla, určí vztahy 

mezi reálnými čísly 

pouţívá rŧzné zápisy reálného čísla 

určí řád čísla 

zaokrouhlí desetinné číslo 

znázorní reálné číslo na číselné ose 

zapíše a znázorní interval 

provádí, zapíše a znázorní operace 

s intervaly na číselné ose (sjednocení, 

prŧnik) 

určí druhou a třetí mocninu a 

odmocninu pomocí kalkulátoru 

řeší praktické úlohy z oboru vzdělání 

s pouţitím trojčlenky a procentového 

počtu 

provádí početní úlohy s mocninami 

s celočíselným mocnitelem 

orientuje se v základních pojmech 

z finanční matematiky: změny cen, 

směna peněz, úrok, úročení spoření, 

úvěry, splátky úvěrŧ 

provádí výpočty jednoduchých 

finančních záleţitostí: změny cen, 

směna, úrok 

při řešení pouţívá digitální technologie 

a zdroje informací 

 

 

1.   Číselné obory  

1.1. Přirozená čísla 

1.2. Celá čísla 

1.3. Racionální čísla 

1.4. Zlomky a desetinná čísla 

1.5. Reálná čísla, číselná osa 

1.6. Zaokrouhlování 

1.7. Absolutní hodnota 

1.8. Číselné mnoţiny, intervaly 

1.9. Neúplná čísla 

1.10. Mocniny 

1.11. Odmocniny  

1.12. Zápis čísla ve tvaru a.10
n
 

1.13. Jednotky, převody jednotek 

1.14. Předpony jednotek 

1.15. Trojčlenka 

1.16. Procenta 

1.17. Poměr  

64 

 

32 

3 

2 

1 

3 

1 

1 

1 

2 

1 

3 

1 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

Ţák: 

uţívá pojmy a vztahy: bod, přímka, rovina, 

odchylka dvou přímek, vzdálenost bodu od 

přímky, vzdálenost dvou rovnoběţek úsečka a 

její délka 

2.   Planimetrie 

2.1. Základní geometrické pojmy 

2.2. Trojúhelník 

2.3. Pythagorova věta 

2.4. Goniometrie v pravoúhlém trojúhelníku 

32 

1 

2 

3 

4 
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uţívá pojmy úhel a jeho velikost  

rozliší shodné a podobné trojúhelníky a své 

tvrzení zdŧvodní uţitím vět o shodnosti a 

podobnosti trojúhelníku 

vyjádří poměr stran v pravoúhlém trojúhelníku 

jako funkci sinα, cosα, tgα 

určí hodnotu  pro sin α, cos α, tg α pomocí 

kalkulátoru 

řeší praktické úlohy s vyuţitím trigonometrie 

pravoúhlého trojúhelníku 

řeší praktické úlohy s vyuţitím Pythagorovy 

věty  

pouţívá jednotky délky a provádí převody 

jednotek délky 

graficky rozdělí úsečku v daném poměru 

graficky změní velikost úsečky v daném 

poměru 

určí rŧzné druhy rovnoběţníkŧ a lichoběţník a 

z daných prvkŧ určí jejich obvod a obsah 

určí obvod a obsah kruhu 

určí vzájemnou polohu přímky a kruţnice 

určí obvod a obsah sloţených rovinných 

obrazcŧ 

uţívá jednotky délky a obsahu, provádí 

převody jednotek délky a obsahu 

při řešení úloh vyuţívá digitální technologie a 

zdroje informací 

2.5. Podobnost a shodnost trojúhelníkŧ 

2.6. Čtverec 

2.7. Obdélník 

2.8. Kosočtverec 

2.9. Kosodélník 

2.10. Lichoběţník 

2.11. Kruh a kruţnice 

2.12. Středový a obvodový úhel 

2.13. Oblouk 

2.14. Výseč 

2.15. Úseč 

2.16. Sloţené rovinné obrazce 

2.17. Pravidelné n-úhelníky 

2.18. Obecné n-úhelníky 

 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 
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ROZPIS UČIVA předmětu MATEMATIKA 

Obor: 26 – 52 – H/01 elektromechanik pro zařízení a přístroje 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky Hodiny 

2. ročník 

 

Ţák: 

provádí operace s číselnými výrazy 

určí definiční obor lomeného výrazu 

provádí operace s mnohočleny (sčítání, 

odčítání a násobení) a výrazy 

rozloţí mnohočlen na součin a uţívá 

vztahy pro druhou mocninu dvojčlenu a 

rozdíl druhých mocnin 

určí hodnotu výrazu 

modeluje reálné situace uţitím výrazŧ 

zejména  oblasti oboru vzdělání 

na základě zadaných vzorcŧ určí 

výsledné částky při spoření a splátky 

úvěrŧ 

interpretuje výrazy, zejména v oblasti 

oboru vzdělání 

při řešení úloh vyuţívá digitální 

technologie a zdroje informací 

 

 

 

3.   Výrazy, úpravy výrazŧ 

3.1. Definiční obor, hodnota výrazu 

3.2. Operace s výrazy 

3.3. Vzorce pro druhou mocninu 

     a rozdíl druhých mocnin 

3.4. Rozklad na součin 

3.5. Lomené výrazy 

64 

 

13 

2 

3 

 

3 

2 

3 

Ţák: 

řeší lineární rovnice o jedné neznámé 

v mnoţině R 

řeší v R soustavy lineárních rovnic  

řeší lineární nerovnice o jedné 

neznámé a jejich soustavy 

řeší kvadratické rovnice v R 

vyjádří neznámou ze vzorce 

uţije řešení rovnic a nerovnic k řešení 

reálných úloh 

při řešení úloh vyuţívá digitální 

technologie a zdroje informací 

4.   Rovnice a nerovnice 

4.1. Lineární rovnice 

4.2. Lineární nerovnice 

4.3. Soustava lineárních nerovnic  

     o 1 neznámé 

4.3. Kvadratické rovnice 

4.3. Soustava 2 rovnic o 2 

     neznámých 

4.4. Slovní úlohy řešené pouţitím 

     rovnic 

4.5. Vyjádření veličiny ze vzorce 

23 

5 

3 

 

2 

6 

 

4 

 

1 

2 

Ţák: 

určí vzájemnou polohu bodŧ a přímek, 

bodŧ a roviny, dvou přímek, přímky a 

roviny, dvou rovin v prostoru 

určuje vzdálenost bodŧ, rovin a přímek 

v prostoru 

Určuje odchylku dvou přímek, přímky a 

5.   Stereometrie 

5.1. Vzájemná poloha rovinných  

     útvarŧ v prostoru 

5.2. Vzdálenost bodŧ, přímek a rovin 

     v prostoru 

5.3. Odchylka přímek a rovin 

5.4. Krychle, kvádr 

28 

 

1 

 

1 

2 

2 
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roviny, dvou rovin v prostoru 

rozlišuje tělesa (krychle, kvádr, hranol, 

válec, 

pravidelný jehlan, rotační kuţel, koule, 

polokoule, kulová úseč, kulová vrstva)  

určí jejich povrch a objem 

vyuţívá trigonometrie k výpočtŧm 

povrchu a objemu těles 

vyuţívá síť tělesa k výpočtu objemu a 

povrchu těles 

aplikuje poznatky o tělesech 

v praktických úlohách 

Uţívá jednotky délky, objemu a povrchu 

provádí převody jednotek 

- při řešení úloh vyuţívá digitální 

technologie a zdroje informací 

5.5. Hranol 

5.6. Jehlan 

5.7. Kuţel 

5.8. Komolá tělesa 

5.9. Koule 

5.10. Vrchlík, pás 

5.11. Úseč, vrstva 

5.12. Sloţená tělesa 

5.13. Výpočet hmotnosti tělesa 

5.14. Sítě těles 

5.15. Praktické příklady 

 

2 

3 

2 

3 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

1 
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ROZPIS UČIVA   předmětu  MATEMATIKA 
Obor: 26 – 52 – H/01 elektromechanik pro zařízení a přístroje 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky Hodiny 

3. ročník 

Ţák: 

uţívá pojmy statistický soubor, znak, 

četnost, relativní četnost, aritmetický 

prŧměr 

porovnává soubory dat 

interpretuje údaje vyjádřené 

v diagramech, grafech a tabulkách 

určí aritmetický prŧměr 

určí četnost a relativní četnost znaku 

čte, vyhodnotí a sestaví tabulky, 

diagramy a grafy se statistickými 

údaji 

při řešení úloh účelně vyuţívá 

digitální technologie a zdroje 

informací 

 

6.   Práce s daty v praktických úlohách 

6.1. Statistický soubor, znak 

6.2. Tabulka četností 

6.3. Aritmetický prŧměr, modus, 

     medián 

6.4. Grafy a tabulky 

 

32 

4 

1 

1 

 

1 

1 

 

Ţák: 

podle 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 prŧsečíky grafu funkce s osami 

souřadnic 

v úlohách přiřadí předpis funkce ke 

grafu a naopak 

řeší reálné problémy s vyuţitím 

uvedených funkcí 

při řešení úloh účelně vyuţívá 

digitální technologie a zdroje 

informací 

7.   Funkce 

7.1. Základní pojmy, vlastnosti  

7.2. Lineární funkce 

7.3. Přímá úměra 

7.4. Nepřímá úměra 

7.5. Kvadratická funkce 

7.6. Slovní úlohy 

15 

1 

4 

1 

3 

4 

2 
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Ţák: 

uţívá s porozuměním pojmy: 

náhodný pokus, výsledek náhodného 

pokusu, náhodný jev, opačný jev, 

nemoţný jev, jistý jev 

určí pravděpodobnost náhodného jevu 

v jednoduchých příkladech 

- při řešení úloh účelně vyuţívá 

digitální technologie a zdroje 

informací 

8. Pravděpodobnost v praktických úlohách 

8.1. Náhodný pokus, náhodný jev, základní 

pojmy 

8.2. Výpočet pravděpodobnosti náhodného 

jevu 

4 

 

1 

 

3 

Ţák: 

orientuje se v základních pojmech 

finanční matematiky, změny cen 

zboţí, směna peněz, úrok 

provádí výpočty jednoduchých 

finančních záleţitostí: změny cen 

zboţí, směna peněz, úrok 

na základě zadaných vzorcŧ určí 

výsledné částky při spoření a splátky 

úvěrŧ 

-při řešení úloh vyuţívá účelně 

digitální technologie a zdroje 

informací 

9. Základy finanční matematiky 

9.1. Finanční produkty 

9.2. Úrok 

9.3. Praktické příklady z finanční 

matematiky 

9 

2 

2 

 

5 
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UČEBNÍ OSNOVA - LITERATURA A UMĚNÍ 

Obor: 26 – 52 – H/01 elektromechanik pro zařízení a přístroje 

 
Pojetí vyučovacího předmětu: 

a) obecné cíle vyučovacího procesu: 

    - kultivací ţákŧ vytvořit hodnotovou orientaci občana demokratické společnosti 

    - vést ţáky k tomu, aby uplatňovali ve svém ţivotním stylu estetická kritéria 

    - přesvědčit ţáky, aby přistoupili k umění jako specifické výpovědi o skutečnosti 

    - naučit ţáky správně formulovat a vyjadřovat své názory 

    - přesvědčit ţáky o nutnosti tolerance k estetickému cítění, vkusu a zájmu druhých lidí 

    - vést k tomu, aby ctili a chránili materiální i kulturní hodnoty 

    - naučit ţáky získat přehled o kulturním dění 

    - vysvětlit ţákŧm vliv prostředkŧ masové komunikace na utváření kultury 

 b) charakteristika učiva: 

    - umění a literatura -  

                    1) vysvětlí ţákŧm rozdíly mezi jednotlivými druhy umění 

                    2) seznámí s literaturou jako specifickým druhem umění 

                    3) seznámí se základními trendy v literatuře 20. století, jejími představiteli 

    - práce s literárním textem - 

                    1) vysvětlí jednotlivé literární ţánry a základní prvky výstavby literárního díla 

                    2) na rozborech konkrétních ukázek vede k pochopení textŧ a myšlenek autorŧ 

                    3) vede ţáky k vlastní literární tvorbě, tím je zasvětí do sloţitostí zrodu uměleckého  

                        díla 

     - kultura - 

                    1) seznámí ţáky s kulturními institucemi ČR a regionu 

                    2) naučí ţáky vyhledávat informace o kultuře, ovlivňuje princip výběru 

                    3) seznámí se základními normami společenského chování 

                    4) vede ţáky k toleranci k odlišným pohledŧm na svět, národ a kulturu 

                    5) přesvědčí ţáky o kulturních hodnotách, kultivovanosti prostředí 

                    6) nastíní pozitivní a potřebný přínos reklamy 

c) pojetí výuky: 

    - metodickým principem bude rŧznorodost, střídání činností v jednotlivých hodinách, 

      zadávání samostatných a skupinových prací, návštěvy filmových a divadelních představení,  

      výstav, stejně jako poslech ukázek a videa 

    - při uţití IKT k řešení úkolŧ bude třída dělena na skupiny 

    - k výuce budou uţity především Čítanky a pracovní listy , které vyučující připraví. Ţáci budou 

      poznatky zapisovat do sešitu. 

d) hodnocení výsledkŧ ţákŧ: 

    - ţák bude hodnocen ze dvou pohledŧ - 

                    1) přístup k řešení problémŧ, reakce na problémy 

                    2) znalosti ověřené přezkoušením 

                    3) vlastní tvŧrčí činnost 
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e) přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a prŧřezových témat: 

     - estetické vzdělávání významně přispívá ke kultivovanosti člověka, vychovává ţáky ke  

       kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duchovního ţivota 

     - má nadpředmětový charakter, prolíná velkým počtem vyučovacích předmětŧ 

     - systém kulturních hodnot pomáhá formovat postoje ţáka a je ochranou proti snadné  

       manipulaci a intoleranci 

     - estetické vzdělávání se podílí rovněţ na rozvoji sociálních kompetencí ţákŧ 

     - práce s uměleckým textem slouţí k výchově k vědomému kultivovanému čtenářství, 

       k vytváření rozmanitých komunikačních situací ( dialog ţákŧ s texty a učitelem i mezi ţáky 

       navzájem ), vede i k esteticky tvořivým aktivitám. 

Aplikace prŧřezových témat:  

1) Občan v demokratické společnosti  

                                                            - masová média 

                                                            - realizace mediální výchovy 

2) Člověk a ţivotní prostředí 

                                              - vytváření hodnot a postojŧ ve vztahu k ţivotnímu prostředí 

                                              - rozvoj dovedností vyjadřovat a zdŧvodňovat své názory, 

                                                pozitivní pŧsobení na druhé 

                                                               

                              



                 STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA TIŠNOV, příspěvková organizace  

 

nám. Míru 22, Tišnov, 666 25  

 

 

74 

 

ROZPIS UČIVA  předmětu LITERATURA A UMĚNÍ 

Obor: 26 – 52 – H/01 elektromechanik pro zařízení a přístroje 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky Hodiny 

1. ročník 

 

Ţák: 

na příkladech objasní výsledky lidské činnosti 

z rŧzných oblastí umění; 

- vyjádří vlastní proţitky z recepce daných 

uměleckých děl; 

- uvede hlavní literární směry a jejich 

významné představitele v české a světové 

literatuře; 

- samostatně vyhledává informace v této 

oblasti; 

 

 

- uvede hlavní literární směry a jejich 

významné představitele v české a světové 

literatuře; 

 

- vystihne charakteristické znaky rŧzných 

literárních textŧ a rozdíly mezi nimi; 

- rozliší konkrétní literární díla podle 

 základních druhŧ a ţánrŧ; 

- postihne sémantický význam textu; 

- interpretuje text a debatuje o něm; 

 

 

 

 

   

1 1 Umění a literatura 

v 

- umění jako specifická výpověď o 

skutečnosti 

- druhy umění 

- próza a poezie 

- literární druhy a ţánry 

aktivní poznávání rŧzných druhŧ umění 

našeho i světového, současného i 

minulého, v tradiční i mediální podobě 

 

2 Práce s literárním textem 

Hlavní literární směry a jejich 

představitelé v kontextu doby, četba a 

interpretace textŧ, zpětná reprodukce 

textu 

-techniky a druhy čtení - 

- orientace v textu, jeho rozbor 

- starověká literatura 

- středověká literatura 

- renesance a humanismus 

- baroko 

- klasicismus, osvícenství, 

- preromantismus 

- romantismus 

- české národní obrození 

- romantismus v české literatuře 

- realismus v české literatuře 

- shrnutí učiva 

 

 

 

 

32 

 

 

1 

2 

1 

2 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

2 

1 
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ROZPIS UČIVA  předmětu LITERATURA A UMĚNÍ 

Obor: 26 – 52 – H/01 elektromechanik pro zařízení a přístroje 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky Hodiny 

2. ročník 

Ţák: 

 

- uvede hlavní literární směry a jejich 

významné představitele v české a světové 

literatuře; 

 

 

- vystihne charakteristické znaky rŧzných 

literárních textŧ a rozdíly mezi nimi; 

- rozliší konkrétní literární díla podle 

základních druhŧ a ţánrŧ; 

- postihne sémantický význam textu; 

- interpretuje text a debatuje o něm; 

 

 

 

 

  

v 

2 Práce s literárním textem 

Hlavní literární směry a jejich 

představitelé v kontextu doby, četba a 

interpretace textŧ, zpětná reprodukce 

textu 

- realismus ve světové literatuře 

- májovci, ruchovci, lumírovci 

- česká historická próza 

- česká venkovská próza 

- vývoj českého dramatu 

- moderní umělecké směry ve světové 

literatuře 

- buřiči v české literatuře 

- odraz 1. světové války ve světové 

literatuře 

- ztracená generace 

- česká poezie na přelomu 19. a 20. 

století 

- J. Wolker 

- V. Nezval 

- J. Seifert 

- česká próza mezi dvěma světovými 

válkami 

- J. Hašek 

- K. Čapek 

- K. Poláček 

- E. Bass 

- V. Vančura 

- psychologická próza 

- české drama 1. poloviny 20. století 

- shrnutí poznatkŧ 
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ROZPIS UČIVA  předmětu LITERATURA A UMĚNÍ 

Obor: 26 – 52 – H/01 elektromechanik pro zařízení a přístroje 

 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky Hodiny 

3. ročník 

Ţák: 

 

 

 

- vystihne charakteristické znaky rŧzných 

literárních textŧ a rozdíly mezi nimi; 

- rozliší konkrétní literární díla podle 

základních druhŧ a ţánrŧ; 

- postihne sémantický význam textu; 

- interpretuje text a debatuje o něm; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- orientuje se v nabídce kulturních institucí; 

- porovná typické znaky kultur hlavních 

  národností na našem území; 

 - popíše vhodné společenské chování v dané 

situaci. 

   

2 Práce s literárním textem 

Hlavní literární směry a jejich 

představitelé v kontextu doby, četba a 

interpretace textŧ, zpětná reprodukce 

textu 

 

- odraz 2. světové války v literatuře 

- sci-fi a fantasy 

- odraz 2. světové války v české literatuře 

- literatura oficiální, samizdatová a 

exilová 

-  poezie a písňové texty 

- současná česká literatura 

 

3 Kultura 

- kulturní instituce v České republice a v 

regionu 

- kultura národnostní na našem území 

- principy a normy kulturního chování, 

společenská výchova 

- lidové umění a uţitá tvorba, 

- ochrana a vyuţívání kulturních hodnot 

- funkce reklamy a propagačních 

prostředkŧ a jejich vliv na ţivotní styl 

- opakování učiva 

 

16 

 

 

 

 

 

 

2 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

 

2 

 

1 

 

2 

1 

1 

 

1 

1 
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UČEBNÍ OSNOVA - TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Obor: 26 – 52 – H/01 elektromechanik pro zařízení a přístroje 

 

 

Oblast vzdělávání pro zdraví zahrnuje jednak učivo potřebné k péči o vlastní zdraví, 

k bezpečnému jednání v krizových situacích a za mimořádných událostí, 

poskytnutí neodkladné první pomoci, jednak učivo tělesné výchovy. 

Pojetí vyučovacího předmětu 

a) obecné cíle vyučovacího předmětu: 

• pomáhá k rozvoji tělesné zdatnosti a tím i vývoji všestranně kultivované osobnosti 

• rozvíjí pohybové dovednosti a schopnosti s cílem dosáhnout optimálního pohybového rozvoje 

kaţdého jedince 

• umoţňuje větší seberealizaci a rozvoj adekvátního sebevědomí 

• ukazuje význam pravidel sportovních aktivit v ţivotě jedince a jejich dŧsledky pro kolektivní 

cítění 

• Vzdělávání směřuje k tomu, aby ţáci dovedli: 

- váţit si zdraví jako jedné z prvořadých hodnot a cílevědomě je chránit 

- rozpoznat, co ohroţuje tělesné a duševní zdraví 

- preferovat takový zpŧsob ţivota, aby byly zdraví ohroţující návyky, činnosti a situace co nejvíce 

eliminovány 

- racionálně jednat v situacích osobního a veřejného ohroţení 

- chápat, jak vlivy ţivotního prostředí pŧsobí na zdraví člověka (vzduch, voda, hluk, chemické látky 

aj.) 

- pojímat zdraví a tělesnou zdatnost jako hodnoty potřebné ke kvalitnímu proţívání ţivota a znali 

prostředky, jak chránit své zdraví, zvyšovat tělesnou zdatnost a kultivovat svŧj pohybový projev 

- posoudit dŧsledky komerčního vlivu médií na zdraví a zaujmout k mediálním obsahŧm kritický 

odstup 

- vyrovnávat nedostatek pohybu a jednostrannou tělesnou a duševní zátěţ, připravit a provádět 

tělesná cvičení a pohybové aktivity s cílem pozitivně pŧsobit na zdravotní stav organismu 

- usilovat o dosaţení sportovní a pohybové gramotnosti 

- pociťovat radost a uspokojení z prováděné tělesné (sportovní) činnosti 

- usilovat o pozitivní změny tělesného sebepojetí 

- vyuţívat pohybových činností, pravidel a soutěţí ke správným rozhodovacím postupŧm podle 

zásad fair play 

- kontrolovat a ovládat své jednání, chovat se odpovědně v zařízeních tělesné výchovy a sportu a při 

pohybových činnostech vŧbec 

- preferovat pravidelné provádění pohybových aktivit v denním reţimu 

- dosáhnout optimálního pohybového rozvoje v rámci svých moţností 

b) charakteristika učiva: 

• navazuje na znalosti a dovednosti získané na základní škole 

• seznamuje s odbornou terminologií a vyuţitím nových informačních technologií při sportovních 

aktivitách 

• určuje zásady správného sportovního tréninku s prvky relaxace, regenerace a kompenzace 

• zdŧrazňuje hygienu a bezpečnost při cvičení a tím prevenci úrazŧ a nemocí 



                 STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA TIŠNOV, příspěvková organizace  

 

nám. Míru 22, Tišnov, 666 25  

 

 

78 

 

 

• eliminuje dopad komerční reklamy určující ideál krásy a podtrhuje správnou výţivu a stravovací 

návyky 

• řeší prevenci rizikového návykového chování a zdŧrazňuje pevné partnerské vztahy a zdravou 

sexualitu 

 

c) pojetí výuky: 

• vyučování probíhá ve školní tělocvičně, posilovně a venkovním areálu v dvouhodinových blocích 

praktického charakteru a v jednohodinové dotaci navazující na zásady zdravého ţivotního stylu 

• výuka se uskutečňuje formou skupinovou na stanovištích, frontovou při nácviku a hromadnou při 

opakování naučených prvkŧ 

• plavecký výcvik proběhne v deseti hodinových lekcích za přítomnosti dozoru plaveckého 

instruktora krytého bazénu v období leden - březen 

• lyţařský kurz u 1. ročníkŧ má formu týdenního pobytu v zimním středisku s výukou lyţařské 

a běţkařské techniky nebo formou výjezdŧ do okolních lyţařských areálŧ 

• k výuce budou vyuţívány i nové informační technologie vztahující se k turistice, horolezectví či 

vodáctví 

• třídenní soustředění 1. ročníkŧ s vyuţitím adrenalinových sportŧ a záţitkové pedagogiky proběhne 

ve výcvikovém středisku pod patronací třídních učitelŧ 

d) hodnocení výsledkŧ ţákŧ: 

• plnění poţadavkŧ dle stanovených limitŧ 

• přihlédnutí k aktivitě a vztahu ţáka ke sportovním činnostem 

• zapojení studenta do soutěţí a disciplín v rámci školy, města, republiky 

• účast na sportovních kurzech a výcvicích 

• v pololetí a na konci školního roku hodnocení známkou 

e) přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a prŧřezových témat: 

• osvojení pomŧcek informativních a komunikativních technologií při turistice a sportovních 

aktivitách 

• rozvoj komunikativních dovedností v rámci pouţití přesné sportovní terminologie a vystupování 

při sportu spojené se zásadami kultury chování 

• v rámci personálních kompetencí rozlišit aktivitu výkonnostní, relaxační a volit rŧzné techniky 

z hlediska uplatnění zdravého ţivotního stylu 

• pomocí dodrţování pravidel her a soutěţí navazovat vstřícné mezilidské vztahy konfliktním 

sociálním stavŧm 

• samostatně plánovat sportovní aktivitu v kaţdodenním běţném ţivotě a mírnit rizika 

patologického chování. 
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ROZPIS UČIVA předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA 
Obor: 26 – 52 – H/01 elektromechanik pro zařízení a přístroje 

 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky Hodiny 

1. ročník 

Ţák: 

- orientuje se v zásadách správné výţivy a v jejich 

alternativních směrech 

- dovede uplatňovat naučené modelové situace k 

řešení konfliktních situací, objasní dŧsledky 

sociálně patologických závislostí na ţivot jedince, 

rodiny a společnosti a vysvětlí, jak aktivně 

chránit své zdraví 

- uplatňuje ve svém jednání základní znalosti o 

stavbě a funkci lidského organismu jako celku 

- popíše, jak faktory ţivotního prostředí ovlivňují 

zdraví lidí, zdŧvodní význam zdravého ţivotního 

stylu 

- dovede posoudit vliv pracovních podmínek a 

povolání na své zdraví v dlouhodobé perspektivě 

a ví, jak by mohl kompenzovat jejich neţádoucí 

účinky, popíše vliv fyzického a psychického 

zatíţení na organismus 

- diskutuje a argumentuje o etice v partnerských 

vztazích, o vhodném partnerovi a odpovědném 

přístupu k pohlavnímu ţivotu 

- dovede posoudit vliv médií a reklamy na ţivotní 

styl jedince a na péči o své zdraví 

- popíše úlohu státu a místní samosprávy při 

ochraně zdraví a ţivotŧ obyvatel 

- dovede rozpoznat hrozící nebezpečí a ví, jak na 

ně reagovat v situacích osobního ohroţení a za 

mimořádných událostí 

- prokáţe dovednosti poskytnutí první pomoci 

sobě a jiným 

ZÁKLADNÍ POJMY 

1. Péče o zdraví 

1.1 činitelé ovlivňující zdraví: ţivotní 

prostředí, ţivotní styl, pracovní 

podmínky, 

pohybové aktivity, výţiva a stravovací 

návyky, rizikové chování 

1.2 duševní zdraví a rozvoj osobnosti, 

sociální 

dovednosti, rizikové faktory 

poškozující zdraví 

1.3 partnerské vztahy, sexualita 

1.4 prevence úrazŧ a nemocí, první 

pomoc 

1.5 mediální obraz krásy lidského těla, 

komerční reklama 

 

 

64 

10 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

- uvede pŧvodce bakteriálních, virových a jiných 

onemocnění, zná zpŧsoby ochrany před nimi 

- popíše základní anatomickou stavbu lidského 

těla a funkci orgánŧ v lidském těle 

2. Ochrana člověka za  

mimořádných okolností 

2.1 biologie člověka, stavba a funkce 

orgánových soustav (1.část) 

2.2 zdraví a nemoc 

 

4 

 

2 

 

2 

- dokáţe vyhledat potřebné informace z oblasti 

zdraví a pohybu 

 

3. Zdroje informací  

3.1 internet, časopisy, televize 

 

2 
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- je schopen kultivovat své tělesné a pohybové  

projevy, dovede o pohybových činnostech 

diskutovat, analyzovat je a hodnotit 

- dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost, 

vytrvalost, obratnost a pohyblivost 

- ovládá kompenzační cvičení k regeneraci 

tělesných a duševních sil, i vzhledem k 

poţadavkŧm budoucího povolání, uplatňuje 

osvojené zpŧsoby relaxace 

- umí sestavit soubory zdravotně zaměřeného 

cvičení, cvičení pro tělesnou a duševní relaxaci, 

umí si připravit kondiční program osobního 

rozvoje a vyhodnocovat jej 

- volí sportovní vybavení /výzbroj a výstroj/ 

odpovídající příslušné činnosti a okolním 

podmínkám (klimatickým, zařízení, hygieně, 

bezpečnosti) 

 

4. Pohybové dovednosti 

4.1 tělesná cvičení pořadová 

všestranně rozvíjející (překáţkové 

dráhy) 

4.2 kondiční (těţ.míče, švihadla, 

činky) 

4.3 kompenzační (overbally, velké 

míče) 

4.4 relaxační aj.(hudba, podloţky, 

jóga)(návštěva profesionální 

posilovny) 

(projekt – plán zvyšování kondice v 

rozsahu tří 

let, postupy, konkrétní svalové 

skupiny, hodnoty 

zátěţe, výsledky a cíle dělené do 

ročníkŧ) 

- význam pohybu pro zdraví, 

prostředky ke zvyšování síly, 

rychlosti, vytrvalosti, 

obratnosti a pohyblivosti, technika a 

taktika, zásady sportovního tréninku 

- regenerace a kompenzace, relaxace 

- výstroj, výzbroj, údrţba 

 

8 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

- je schopen sladit pohyb s hudbou, umí sestavit 

pohybové vazby, hudebně pohybové motivy 

a vytvořit pohybovou sestavu (skladbu) 

- komunikuje při pohybových činnostech - 

dodrţuje smluvený signál a vhodně pouţívá 

odbornou terminologii 

 

5. Gymnastika a tanec 

5.1 cvičení s náčiním (tyče, švihadla, 

míče, obruče) - rozcvičky 

5.2 akrobacie  

- kotoul vpřed, vzad, obměny 

- stoj na lopatkách,stoj na hlavě, na 

rukou, 

- přemet stranou, 

- sestava 

odborné názvosloví 

5.3 cvičení na nářadí 

- koza, bedna – roznoţka, skrčka, 

odbočka 

- hrazda – výmyk předem, sešin 

- přemet přes bednu 

- hrazda – dosaţná, sestava o pěti 

prvcích 

odborné názvosloví 

5.4 šplh 

- tyč a lano, základní prvky techniky 

14 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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- soutěţ ve šplhu 

5.5 cvičení bez náčiní a s náčiním 

5.6 kondiční programy cvičení s 

hudbou 

- aerobik – základní kroky, krátká 

sestava 

- cvičení na stanovištích s náčiním a 

bez náčiní 

se střídáním v dvouminutových 

intervalech 

odborné názvosloví 

5.7 tanec 

- základní taneční kroky, 

- rozpoznání taktŧ,improvizace 

 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

- dovede uplatňovat techniku a základy taktiky 

v základních a vybraných sportovních odvětvích, 

uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových 

aktivitách, umí pouţívat pohybové 

činnosti pro všestrannou pohybovou přípravu a 

zvyšování tělesné zdatnosti, ovládá základní 

herní činnosti jednotlivce a participuje na 

týmovém herním výkonu druţstva, dovede 

rozlišit jednání fair play od nesportovního 

jednání 

- chová se v přírodě ekologicky, vyuţívá rŧzných 

forem turistiky 

- dokáţe zjistit úroveň pohyblivosti, ukazatele své 

tělesné zdatnosti a korigovat si tělesný reţim ve 

shodě se zjištěnými údaji 

- pozná chybně a správně prováděné činnosti, umí 

analyzovat a zhodnotit kvalitu pohybové 

činnosti nebo výkonu 

- ověří úroveň tělesné zdatnosti a svalové 

nerovnováhy 

 

6. Atletika 

- zdokonalení a prŧprava sprintu, 

nízký start, běh 

100m 

- zdokonalení techniky skoku do 

dálky 

- hod granátem 

- skok do výšky – nŧţky,flop 

- vytrvalostní běh 3000m, 2000m, 

crossový běh 

- vrh koulí – nácvik techniky 

odborné názvosloví 

 

12 

 

 

2 

 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 
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- komunikuje při pohybových činnostech - 

dodrţuje smluvený signál a vhodně pouţívá 

odbornou terminologii 

- dovede uplatňovat techniku a základy taktiky v 

základních a vybraných sportovních odvětvích, 

uplatňuje zásady bezpečnosti při 

pohybových aktivitách, umí pouţívat pohybové 

činnosti pro všestrannou pohybovou přípravu 

a zvyšování tělesné zdatnosti, ovládá základní 

herní činnosti jednotlivce a participuje na 

týmovém herním výkonu druţstva, dovede 

rozlišit jednání fair play od nesportovního 

jednání, chová se v přírodě ekologicky, vyuţívá 

rŧzných forem turistiky 

- dokáţe zjistit úroveň pohyblivosti, ukazatele své 

tělesné zdatnosti a korigovat si tělesný reţim ve 

shodě se zjištěnými údaji, pozná chybně a 

správně prováděné činnosti, umí 

analyzovat a zhodnotit kvalitu pohybové činnosti 

nebo výkonu 

- ověří úroveň tělesné zdatnosti a svalové 

nerovnováhy 

- komunikuje při pohybových činnostech - 

dodrţuje smluvený signál a vhodně pouţívá 

odbornou terminologii 

- dokáţe rozhodovat, zapisovat a sledovat výkony 

jednotlivcŧ 

- volí sportovní vybavení /výzbroj a výstroj/ 

odpovídající příslušné činnosti a okolním 

podmínkám (klimatickým, zařízení, hygieně, 

bezpečnosti) 

7. Pohybové hry 

florbal – strategie hry 

volejbal – prstová a bagrová technika, 

obouruč, podání vrchem a spodem 

basketbal – dribling, střelba na koš z 

místa, dvojtakt, přihrávky, jednoduché 

herní systémy 

kopaná – herní činnost jednotlivce, 

vedení míče, 

přihrávky, střelba na branku, 

obsazování hráče bez a s míčem 

- pravidla soutěţí, rozhodování 

- výstroj, výzbroj, údrţba 

Lední hokej a bruslení – základy 

Alternativní hry – stolní tenis, softbal, 

streetbal 

(soutěţe ve fotbale, florbale,volejbale, 

stolním tenise) 

 

10 

2 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

- dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost, 

vytrvalost, obratnost a pohyblivost 

8. Úpoly 

- přetahy a přetlaky, druhy a techniky 

úpolových sportŧ 

2 

 

- dokáţe zjistit úroveň pohyblivosti, ukazatele své 

tělesné zdatnosti a korigovat si tělesný reţim ve 

shodě se zjištěnými údaji  

9. Testování tělesné zdatnosti 

- motorické testy 

 

2 

- umí zvolit vhodná cvičení ke korekci svého 

zdravotního oslabení a dokáţe rozlišit vhodné 

a nevhodné pohybové činnosti vzhledem k poruše 

svého zdraví 

- je schopen zhodnotit své pohybové moţnosti a 

dosahovat osobního výkonu z nabídky 

pohybových aktivit 

10.Zdravotní tělesná výchova 

- speciální korektivní cvičení podle 

druhu oslabení 

- pohybové aktivity, zejména 

gymnastická cvičení, pohybové hry, 

plavání, turistika a 

pohyb v přírodě 

- kontraindikované pohybové aktivity 

2 
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ROZPIS UČIVA předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA 
Obor: 26 – 52 – H/01 elektromechanik pro zařízení a přístroje 

 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky Hodiny 

2. ročník 

Ţák: 

 - ví jak kompenzovat neţádoucí účinky 

velkého fyzického a psychického zatíţení 

- objasní dŧsledky sociálně patologických 

závislostí na ţivot jednotlivce a rodiny 

- zdŧvodní význam zdravého ţivotního stylu 

- diskutuje a argumentuje o etice 

v partnerských vztazích 

- posoudí vliv reklamy na své zdraví v 

kladném i záporném smyslu 

- volí sportovní vybavení /výzbroj a výstroj/ 

odpovídající příslušné činnosti a okolním 

podmínkám (klimatickým, zařízení, hygieně, 

bezpečnosti) 

- popíše úlohu státu a místní samosprávy při 

ochraně zdraví a ţivotŧ obyvatel 

- dovede rozpoznat hrozící nebezpečí a ví, jak 

na ně reagovat v situacích osobního ohroţení a 

za mimořádných událostí 

- prokáţe dovednosti poskytnutí první pomoci 

sobě a jiným 

 

ZÁKLADNÍ POJMY 

1. Péče o zdraví 

1.1 prevence úrazŧ a nemocí, první 

pomoc 

1.2 rizikové faktory poškozující zdraví 

1.3 rozvoj pozitivních stravovacích 

návykŧ, 

alternativní druhy výţivy 

1.4 odpovědný přístup k pohlavnímu 

ţivotu 

1.5 masmédia a pohled na zdravý ţivotní 

styl 

1.6 hygiena a bezpečnost, vhodné 

oblečení, cvičební úbor a obutí, záchrana 

a dopomoc, 

zásady chování a jednání v rŧzném 

prostředí 

 

32 

5 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 - uvede pŧvodce bakteriálních, virových a 

jiných onemocnění, zná zpŧsoby ochrany před 

nimi 

- popíše základní anatomickou stavbu lidského 

těla a funkci orgánŧ v lidském těle 

 

2. Ochrana člověka za  

mimořádných okolností 

2.1 biologie člověka, stavba a funkce 

orgánových soustav (2.část) 

2.2 zdraví a nemoc 

 

2 

 

1 

 

1 

- dokáţe vyhledat potřebné informace z oblasti 

zdraví a pohybu 

3. Zdroje informací 

Internet, časopisy, televize 
1 

- je schopen kultivovat své tělesné a pohybové 

projevy, dovede o pohybových činnostech 

diskutovat, analyzovat je a hodnotit 

- dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost, 

vytrvalost, obratnost a pohyblivost 

- ovládá kompenzační cvičení k regeneraci 

tělesných a duševních sil, i vzhledem k 

poţadavkŧm budoucího povolání, uplatňuje 

osvojené zpŧsoby relaxace 

4. Pohybové dovednosti 

4.1 tělesná cvičení pořadová všestranně 

rozvíjející (překáţkové dráhy) 

4.2 kondiční (těţ.míče, švihadla, činky) 

4.3 kompenzační (overbally, velké míče) 

4.4 relaxační aj.(hudba, podloţky, jóga) 

(návštěva profesionální posilovny) 

(projekt – plán zvyšování kondice v 

rozsahu tří let, 

4 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 
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- umí sestavit soubory zdravotně zaměřeného 

cvičení, cvičení pro tělesnou a duševní 

relaxaci, 

umí si připravit kondiční program osobního 

rozvoje a vyhodnocovat jej 

- volí sportovní vybavení /výzbroj a výstroj/ 

odpovídající příslušné činnosti a okolním 

podmínkám (klimatickým, zařízení, hygieně, 

bezpečnosti) 

 

postupy, konkrétní svalové skupiny, 

hodnoty zátěţe, výsledky a cíle dělené do 

ročníkŧ) 

- význam pohybu pro zdraví, prostředky 

ke zvyšování síly, rychlosti, vytrvalosti, 

obratnosti a pohyblivosti, technika a 

taktika, zásady sportovního tréninku 

- regenerace a kompenzace, relaxace 

- výstroj, výzbroj, údrţba 

- je schopen sladit pohyb s hudbou, umí 

sestavit pohybové vazby, hudebně pohybové 

motivy a vytvořit pohybovou sestavu 

(skladbu) 

- komunikuje při pohybových činnostech - 

dodrţuje smluvený signál a vhodně pouţívá 

odbornou terminologii 

 

5. Gymnastika a tanec 

5.1 cvičení s náčiním (tyče, švihadla, 

míče, obruče) - rozcvičky 

5.2 akrobacie : 

- opakování prvkŧ z 1. ročníku, 

- prŧprava přemetu vpřed, sestava 

odborné názvosloví 

5.3 cvičení na nářadí 

- koza, bedna – roznoţka, skrčka, 

odbočka 

- hrazda – výmyk, toč vzad 

- přemet přes bednu 

- hrazda – dosaţná, sestava o pěti prvcích 

odborné názvosloví 

5.4 šplh 

- rozvoj rychlosti 

- soutěţ ve šplhu 

5.5 cvičení bez náčiní a s náčiním 

5.6 kondiční programy cvičení s hudbou 

- aerobik – základní kroky, krátká 

sestava 

- cvičení na stanovištích s náčiním a bez 

náčiní 

se střídáním v dvouminutových 

intervalech 

odborné názvosloví 

5.7 tanec 

- základní taneční kroky, 

- rozpoznání taktŧ, improvizace 

7 
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1 
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- dovede uplatňovat techniku a základy taktiky 

v základních a vybraných sportovních 

odvětvích, uplatňuje zásady bezpečnosti při 

pohybových aktivitách; umí pouţívat 

pohybové 

činnosti pro všestrannou pohybovou přípravu a 

zvyšování tělesné zdatnosti, ovládá základní 

herní činnosti jednotlivce a participuje na 

týmovém herním výkonu druţstva, dovede 

rozlišit jednání fair play od nesportovního 

jednání 

- chová se v přírodě ekologicky, vyuţívá 

rŧzných forem turistiky 

- dokáţe zjistit úroveň pohyblivosti, ukazatele 

své 

tělesné zdatnosti a korigovat si tělesný reţim 

ve shodě se zjištěnými údaji 

- pozná chybně a správně prováděné činnosti, 

umí analyzovat a zhodnotit kvalitu pohybové 

činnosti nebo výkonu  

- ověří úroveň tělesné zdatnosti a svalové 

nerovnováhy 

- komunikuje při pohybových činnostech - 

dodrţuje smluvený signál a vhodně pouţívá 

odbornou terminologii 

6. Atletika 

- sprinty 50, 60, 100m, nízké starty 

- skok do dálky 

- hod granátem 

- skok do výšky – limit do 120 cm 

- vytrvalostní běh 3000m, 2000m, 

crossový běh 

- vrh koulí – zdokonalení techniky 

odborné názvosloví 

 

5 

1 

1 

1 

 

 

1 

     

1 

- dovede uplatňovat techniku a základy taktiky 

v základních a vybraných sportovních 

odvětvích, uplatňuje zásady bezpečnosti při 

pohybových aktivitách, umí pouţívat 

pohybové činnosti pro všestrannou pohybovou 

přípravu a zvyšování tělesné zdatnosti, ovládá 

základní herní činnosti jednotlivce a 

participuje na 

týmovém herním výkonu druţstva, dovede 

rozlišit jednání fair play od nesportovního 

jednání, chová se v přírodě ekologicky, 

vyuţívá 

rŧzných forem turistiky, 

- dokáţe zjistit úroveň pohyblivosti, ukazatele 

své 

tělesné zdatnosti a korigovat si tělesný reţim 

ve shodě se zjištěnými údaji, pozná chybně 

a správně prováděné činnosti, umí analyzovat 

a zhodnotit kvalitu pohybové činnosti nebo 

výkonu 

7. Pohybové hry 

florbal – obranné a útočné kombinace 

volejbal – hra ve větších skupinách, 

smeč, blok 

basketbal – zónový obranný systém 2 – 

3, útočný 

systém 3-2, střelba po driblingu a 

dvojtaktu na 

krátkou vzdálenost, střelba jednoruč, 

výskok, krátká vzdálenost 

kopaná – postupný útok, zónová obrana, 

procvičování základních herních činností 

- pravidla soutěţí, rozhodování 

- výstroj, výzbroj, údrţba 

Lední hokej a bruslení – základy 

Alternativní hry – stolní tenis, softbal, 

streetbal 

(soutěţe ve fotbale, florbale,volejbale, 

stolním tenise) 

 

5 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 
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- ověří úroveň tělesné zdatnosti a svalové 

nerovnováhy 

- komunikuje při pohybových činnostech - 

dodrţuje smluvený signál a vhodně pouţívá 

odbornou terminologii 

- dovede se zapojit do organizace turnajŧ a 

soutěţí 

- dokáţe rozhodovat, zapisovat a sledovat 

výkony jednotlivcŧ 

- volí sportovní vybavení /výzbroj a výstroj/ 

odpovídající příslušné činnosti a okolním 

podmínkám (klimatickým, zařízení, hygieně, 

bezpečnosti) 

 

- dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost, 

vytrvalost, obratnost a pohyblivost 

 

8. Úpoly 

- pády, prvky sebeobrany 

 

1 

 

- dokáţe zjistit úroveň pohyblivosti, ukazatele 

své 

tělesné zdatnosti a korigovat si tělesný reţim 

ve shodě se zjištěnými údaji 

 

9. Testování tělesné zdatnosti 

- motorické testy 

 

 

1 

- umí zvolit vhodná cvičení ke korekci svého 

zdravotního oslabení a dokáţe rozlišit vhodné 

a nevhodné pohybové činnosti vzhledem 

k poruše svého zdraví 

- je schopen zhodnotit své pohybové moţnosti 

a dosahovat osobního výkonu z nabídky 

pohybových aktivit 

10. Zdravotní tělesná výchova 

- speciální korektivní cvičení podle 

druhu oslabení 

- pohybové aktivity, zejména 

gymnastická cvičení, pohybové hry, 

plavání, turistika a 

pohyb v přírodě 

- kontraindikované pohybové aktivity 
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ROZPIS UČIVA předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA 
Obor: 26 – 52 – H/01 elektromechanik pro zařízení a přístroje 

 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky Hodiny 

3. ročník 

Ţák: 

 - diskutuje o vhodném partnerovi a 

odpovědném přístupu k pohlavnímu ţivotu 

- vysvětlí, jak aktivně chránit své zdraví 

- dovede kompenzovat neţádoucí účinky 

psychického zatíţení na organismus 

- dovede posoudit vliv pracovních podmínek a 

povolání na své zdraví 

- objasní dŧsledky sociálně patologických 

závislostí na své zdraví 

- popíše úlohu státu a místní samosprávy při 

ochraně zdraví a ţivotŧ obyvatel 

- dovede rozpoznat hrozící nebezpečí a ví, jak 

na ně reagovat v situacích osobního ohroţení a 

za mimořádných událostí 

- prokáţe dovednosti poskytnutí první pomoci 

sobě a jiným 

- volí sportovní vybavení /výzbroj a výstroj/ 

odpovídající příslušné činnosti a okolním 

podmínkám (klimatickým, zařízení, hygieně, 

bezpečnosti) 

 

ZÁKLADNÍ POJMY 

1. Péče o zdraví 

1.1 prevence úrazŧ a nemocí, sexualita, 

první pomoc 

1.2 rozvoj sociálních dovedností a péče 

o duševní zdraví 

1.3 činitelé ovlivňující pracovní a ţivotní 

prostředí 

1.4 rizikové faktory poškozující zdraví, 

zdravý 

ţivotní styl 

1.5 hygiena a bezpečnost, vhodné 

oblečení, cvičební úbor a obutí, záchrana 

a dopomoc, 

zásady chování a jednání v rŧzném 

prostředí 

 

32 

5 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

- uvede pŧvodce bakteriálních, virových a 

jiných onemocnění, zná zpŧsoby ochrany před 

nimi 

- popíše základní anatomickou stavbu lidského 

těla a funkci orgánŧ v lidském těle 

2. Ochrana člověka za  

mimořádných okolností 

2.1 biologie člověka, stavba a funkce 

orgánových soustav (3.část) 

2.2 zdraví a nemoc 

2 

 

1 

 

1 

- dokáţe vyhledat potřebné informace z oblasti 

zdraví a pohybu 

 

3. Zdroje informací 

Internet, časopisy, televize 
1 

- je schopen kultivovat své tělesné a pohybové 

projevy, dovede o pohybových činnostech 

diskutovat, analyzovat je a hodnotit 

- dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost, 

vytrvalost, obratnost a pohyblivost 

- ovládá kompenzační cvičení k regeneraci 

tělesných a duševních sil, i vzhledem k 

poţadavkŧm budoucího povolání, uplatňuje 

osvojené zpŧsoby relaxace 

4. Pohybové dovednosti 

4.1 tělesná cvičení pořadová všestranně 

rozvíjející (překáţkové dráhy) 

4.2 kondiční (těţ.míče, švihadla, činky) 

4.3 kompenzační (overbally, velké míče) 

4.4 relaxační aj.(hudba, podloţky, jóga) 

(návštěva profesionální posilovny) 

(projekt – plán zvyšování kondice v 

rozsahu tří let, 

4 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 



                 STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA TIŠNOV, příspěvková organizace  

 

nám. Míru 22, Tišnov, 666 25  

 

 

88 

- umí sestavit soubory zdravotně zaměřeného 

cvičení, cvičení pro tělesnou a duševní 

relaxaci, 

umí si připravit kondiční program osobního 

rozvoje a vyhodnocovat jej 

- volí sportovní vybavení /výzbroj a výstroj/ 

odpovídající příslušné činnosti a okolním 

podmínkám (klimatickým, zařízení, hygieně, 

bezpečnosti) 

 

postupy, konkrétní svalové skupiny, 

hodnoty 

zátěţe, výsledky a cíle dělené do 

ročníkŧ) 

- význam pohybu pro zdraví, prostředky 

ke zvyšování síly, rychlosti, vytrvalosti, 

obratnosti a pohyblivosti, technika a 

taktika, zásady sportovního tréninku 

- regenerace a kompenzace, relaxace 

- výstroj, výzbroj, údrţba 

 

- je schopen sladit pohyb s hudbou, umí 

sestavit pohybové vazby, hudebně pohybové 

motivy a vytvořit pohybovou sestavu 

(skladbu) 

- komunikuje při pohybových činnostech - 

dodrţuje smluvený signál a vhodně pouţívá 

odbornou terminologii 

- dovede připravit prostředky k plánovaným 

pohybovým činnostem 

- uplatňuje zásady sportovního tréninku 

5. Gymnastika a tanec 

5.1 cvičení s náčiním (tyče, švihadla, 

míče, obruče) - rozcvičky 

5.2 akrobacie  

- opakování a docvičení prvkŧ 

- kotoul vzad do stoje na rukou, sloţitější 

silová sestava, 

odborné názvosloví 

5.3 cvičení na nářadí 

- procvičení prvkŧ 

odborné názvosloví 

5.4 šplh 

- šplh ze sedu, bez dopomoci nohou 

- soutěţ ve šplhu 

5.5 cvičení bez náčiní a s náčiním 

5.6 kondiční programy cvičení s hudbou 

- aerobik – základní kroky, krátká 

sestava 

- cvičení na stanovištích s náčiním a bez 

náčiní se střídáním v dvouminutových 

intervalech 

odborné názvosloví 

5.7 tanec 

- základní taneční kroky, 

- rozpoznání taktŧ, improvizace 

 

7 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

- dovede uplatňovat techniku a základy taktiky 

v základních a vybraných sportovních 

odvětvích, uplatňuje zásady bezpečnosti při 

pohybových aktivitách, umí pouţívat 

pohybové činnosti pro všestrannou pohybovou 

přípravu a zvyšování tělesné zdatnosti, ovládá 

základní herní činnosti jednotlivce a 

participuje na 

6. Atletika 

- 100 m běh, nízký start 

- štafetový běh 

- hod granátem 

- skok do výšky – zvládnutí obou technik 

- vytrvalostní běh 3000m, 1500m, 

crossový běh 

 

6 

1 

 

1 

1 

 

1 
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týmovém herním výkonu druţstva, dovede 

rozlišit jednání fair play od nesportovního 

jednání 

- chová se v přírodě ekologicky, vyuţívá 

rŧzných forem turistiky, 

- dokáţe zjistit úroveň pohyblivosti, ukazatele 

své 

tělesné zdatnosti a korigovat si tělesný reţim 

ve shodě se zjištěnými údaji 

- pozná chybně a správně prováděné činnosti, 

umí analyzovat a zhodnotit kvalitu pohybové 

činnosti nebo výkonu - ověří úroveň tělesné 

zdatnosti a svalové 

nerovnováhy 

- komunikuje při pohybových činnostech - 

dodrţuje smluvený signál a vhodně pouţívá 

odbornou terminologii 

  

- vrh koulí – zvládnutí na daný limit 

odborné názvosloví 

 

1  

1 

- dovede uplatňovat techniku a základy taktiky 

v základních a vybraných sportovních 

odvětvích, uplatňuje zásady bezpečnosti při 

pohybových aktivitách, umí pouţívat 

pohybové činnosti pro všestrannou pohybovou 

přípravu a zvyšování tělesné zdatnosti, ovládá 

základní herní činnosti jednotlivce a 

participuje na 

týmovém herním výkonu druţstva, dovede 

rozlišit jednání fair play od nesportovního 

jednání, chová se v přírodě ekologicky, 

vyuţívá 

rŧzných forem turistiky 

- dokáţe zjistit úroveň pohyblivosti, ukazatele 

své 

tělesné zdatnosti a korigovat si tělesný reţim 

ve shodě se zjištěnými údaji, pozná chybně 

a správně prováděné činnosti, umí analyzovat 

a zhodnotit kvalitu pohybové činnosti nebo 

výkonu 

- ověří úroveň tělesné zdatnosti a svalové 

nerovnováhy 

- komunikuje při pohybových činnostech - 

dodrţuje smluvený signál a vhodně pouţívá 

odbornou terminologii 

- dovede se zapojit do organizace turnajŧ a 

soutěţí 

7. Pohybové hry 

florbal – hra druţstev 

volejbal – hra druţstev, zdokonalení 

všech prvkŧ 

basketbal – zdokonalení herních 

kombinací 

kopaná – zdokonalení útočných a 

obranných činností 

- pravidla soutěţí, rozhodování 

- výstroj, výzbroj, údrţba 

lední hokej a bruslení – základy 

alternativní hry – stolní tenis, softbal, 

streetbal 

(soutěţe ve fotbale, florbale, volejbale, 

stolním tenise) 

 

5 

1 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 
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- dokáţe rozhodovat, zapisovat a sledovat 

výkony jednotlivcŧ 

- volí sportovní vybavení /výzbroj a výstroj/ 

odpovídající příslušné činnosti a okolním 

podmínkám (klimatickým, zařízení, hygieně, 

bezpečnosti) 

- dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost, 

vytrvalost, obratnost a pohyblivost 

8. Úpoly 

- údery a kopy, ukázka karatistického 

výcviku 

(návštěva člena klubu karate) 

1 

 

- dokáţe zjistit úroveň pohyblivosti, ukazatele 

své tělesné zdatnosti a korigovat si tělesný 

reţim ve shodě se zjištěnými údaji 

 

9. Testování tělesné zdatnosti 

- motorické testy 

 

1 

- umí zvolit vhodná cvičení ke korekci svého 

zdravotního oslabení a dokáţe rozlišit vhodné 

a nevhodné pohybové činnosti vzhledem 

k poruše svého zdraví 

- je schopen zhodnotit své pohybové moţnosti 

a dosahovat osobního výkonu z nabídky 

pohybových aktivit 

 

10. Zdravotní tělesná výchova 

- speciální korektivní cvičení podle 

druhu oslabení 

- pohybové aktivity, zejména 

gymnastická cvičení, pohybové hry, 

plavání, turistika a pohyb v přírodě 

- kontraindikované pohybové aktivity 
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UČEBNÍ OSNOVA – INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

Obor vzdělávání: elektromechanik pro zařízení a přístroje 

Forma vzdělávání: denní studium 

Počet vyučovacích hodin za studium: 96 

Platnost: od 1. 9. 2021 

 
Pojetí vyučovacího předmětu  

a) obecné cíle vyučovacího předmětu  

• naučí ţáky pracovat s prostředky informačních technologií a pracovat s informacemi  

• připraví ţáky k tomu, aby efektivně vyuţívali prostředky informačních technologií jak v 

prŧběhu přípravy v jiných předmětech, tak v dalším vzdělávání i výkonu povolání, ale i v 

soukromém a občanském ţivotě  

  

b) charakteristika učiva • ţák se naučí na uţivatelské úrovni pouţívat operační systém  

• umí na uţivatelské úrovni pracovat se základním kancelářským softwarem (textový editor, 

tabulkový procesor, návrh jednoduché prezentace, práce s jednoduchou databází)  

• seznámí se s dalším běţným aplikačním programovým vybavením (včetně specifického 

programového vybavení, pouţívaného v příslušné profesní oblasti)  

• ţák zvládá efektivně pracovat s informacemi (zejména s vyuţitím prostředkŧ informačních a 

komunikačních technologií) a dovede komunikovat pomocí internetu a elektronické pošty  

• umí zpracovávat věcně správně a srozumitelně přiměřeně náročné souvislé texty na PC na 

běţná i odborná témata, pracovní a jiné písemnosti (ţádosti a podání na instituce, 

zaměstnavatelŧm apod., strukturovaný ţivotopis, vyplňovat formuláře aj.)  

• ţák zvládá obsluhu tiskárny, skeneru  

  

c) pojetí výuky • učivo bude vysvětlováno v opakujících se celcích, které se ve vyšších 

ročnících budou zaměřovat na prohlubování znalostí  

• těţištěm výuky je skutečnost, ţe po výkladu bude následovat okamţité provádění 

praktických úkolŧ  

• vyučování bude probíhat v učebně VT  

• třída bude dělena na skupiny tak, aby u kaţdé počítačové stanice seděl pouze jeden ţák  

• při výkladu budou pouţity vhodné prezentační pomŧcky (nástěnné obrazy, dataprojektor, 

interaktivní tabule apod.)  

• ţáci si budou poznatky zapisovat do sešitŧ  

  

d) hodnocení výsledkŧ ţákŧ  

• ţák je hodnocen za grafickou úpravu, nápaditost, samostatnost a dovednost při zpracování 

daných témat  

• minimálně dvakrát za pololetí ţák vypracuje samostatný úkol, který je koncipován tak, aby 

ţák prokázal nejen naučené znalosti, ale i vlastní nápaditost a dovednost  

• ročník bude uzavírat komplexní praktická úloha (moţnost týmové práce)  

• hodnocení známkou nebo bodovým systémem  

e) přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí   
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•  rozvíjí dovednosti v hledání informací z rŧzných oblastí pomocí internetu  

• rozvíjí grafickou představivost (technické kreslení, matematika), estetičnost písemného 

projevu (český jazyk), komunikaci pomocí internetu (e-mail, chat)  

• má nadpředmětový charakter, prolíná velkým počtem vyučovacích předmětŧ, např. český 

jazyk – kultivace písemných projevŧ, ekonomika – získávání informací o pracovních 

místech prostřednictvím internetu, technická dokumentace – základy kreslení, přírodovědné 

vzdělávání …   

• prohlubuje komunikativní dovednosti a dovednost spolupracovat  

• vyuţívá rŧzné zdroje dat  

• ţák se umí radit s lidmi ve svém okolí  

• naučí se vytvářet a uspořádávat dokumentaci  

• rozumí grafŧm, diagramŧm a tabulkám  

• je schopen spolupráce a práce v týmu.  

  

f) přínos předmětu k rozvoji prŧřezových témat  

  

Občan v demokratické společnosti  

Téma zdokonalí komunikaci ţákŧ mezi sebou i s ostatními lidmi, naučí je zdŧvodňování vlastních 

názorŧ, vyjednávání a řešení konfliktŧ. Povede je ke kritickému postoji ohledně masových médií, 

bude realizovat mediální výchovu.   

  

Člověk a ţivotní prostředí postavení člověka jako součást přírody ochrana prostředí, dodrţování 

BOZP  

Ţáci si vytvářejí správné hodnoty a postoje ve vztahu k ţivotnímu prostředí. Rozvíjejí se jejich 

dovednosti v oblasti vyjadřování, ţáci se naučí efektivně pracovat s informacemi.   

  

Člověk a svět práce práce s informacemi, písemná a verbální komunikace prezentace ţáka 

orientace ve sluţbách zaměstnanosti komunikace se zaměstnavateli formulace vlastního očekávání, 

priorit  

Slovní komunikace, písemné vyjadřování, vlastní prezentace ţáka přispěje ke schopnostem 

orientovat se v oblasti zaměstnanosti, komunikovat se zaměstnavateli, formulovat vlastní očekávání 

a priority.  
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ROZPIS UČIVA předmětu INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 
Obor: 26 – 52 – H/01 elektromechanik pro zařízení a přístroje 

Výsledky vzdělávání a kompetence  Tematické celky  
Hodin  

1. ročník 

Ţák:  

- pouţívá počítač a jeho periferie (obsluhuje 

je, detekuje chyby, vyměňuje spotřební 

materiál); 

- je si vědom moţností a výhod, ale i rizik 

(zabezpečení dat před zneuţitím, ochrana 

dat před zničením, porušování autorských 

práv) a omezení (zejména technických 

a technologických) spojených s pouţíváním 

výpočetní techniky; 

- aplikuje výše uvedené – zejména vyuţívá 

prostředky zabezpečení dat před zneuţitím 

a ochrany dat před zničením; 

- nastavuje uţivatelské prostředí operačního 

systému; 

- orientuje se v běţném systému – chápe 

strukturu dat a moţnosti jejich uloţení, 

rozumí a orientuje se v systému adresářŧ, 

ovládá základní práce se soubory 

(vyhledávání, kopírování, přesun, mazání),   

odlišuje a rozpoznává základní typy 

souborŧ a pracuje s nimi; 

- v oborech s vyššími nároky na vyuţívání 

aplikací výpočetní techniky ovládá principy 

algoritmizace úloh a je sestavuje algoritmy 

řešení konkrétních úloh (dekompozice 

úlohy na jednotlivé elementárnější činnosti 

za pouţití přiměřené míry abstrakce); 

- vyuţívá nápovědy a manuálu pro práci se 

základním a aplikačním programovým 

vybavením i běţným hardware; 

- má vytvořeny předpoklady učit se pouţívat 

nové aplikace, zejména za pomoci manuálu 

a nápovědy, uvědomuje si analogie ve 

funkcích a ve zpŧsobu ovládání rŧzných 

aplikací; 

- vybírá a pouţívá vhodné programové 

 ZÁKLADNÍ POJMY Z OBLASTI VT  

 

Práce s počítačem, operační systém, 

soubory, adresářová struktura, souhrnné 

cíle 

1. Úvod do předmětu, bezpečnost práce, 

administrace studentŧ do školní sítě) 

2. Hardware 

2.1. Polovodiče a princip počítače 

2.2. Základní deska, procesor a RAM 

2.3. Úloţiště dat 

2.4. Grafika a displej 

2.5. Zdroje energie 

2.6. Kabely a konektory 

2.7. Tisk a skenování 

3. Software 

3.1. Teorie Informace, Bit a Byte 

3.2. Komprimace a dekomprimace 

3.3. Operační systémy, firmware 

3.4. Soubor, sloţka, formát, práce se 

soubory, souborové manaţery 

3.5. Malware 

3.6. Aplikace 

3.7. Nápověda, manuál, ochrana 

autorských práv 

4. Bezpečnost na Internetu a ochrana 

soukromí, projekt kpbi 

5. OS Windows 

5.1. Uţivatelský účet 

5.2. Hesla a další zpŧsoby zabezpečení 

5.3. Uţivatelské nastavení prostředí 

5.4. Ovládací panely 

5.5. Antivirus a firewall 

5.6. Základní úprava fotografie a videa 

5.7. Internetové prohlíţeče a pošta 

5.8. Online komunikátory 
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vybavení pro řešení běţných konkrétních 

úkolŧ; 

- zná nejpouţívanější druhy operačních 

systémŧ  

- umí si nastavit uţivatelské prostředí OS 

- chápe strukturu dat, moţnosti jejich uloţení, 

systém sloţek  

- rozpozná základní typy souborŧ  

- umí editovat, kopírovat, přesouvat a mazat 
dokumenty  

- v oborech s vyššími nároky na aplikaci 

výpočetní techniky ovládá principy 

algoritmizace úloh  

- vyuţívá nápovědy a manuály  

- má vytvořeny předpoklady učit se pouţívat 

nové aplikace, zejména za pomoci manuálu a 

nápovědy  

- vybírá a pouţívá vhodné programy pro řešení 

běţných úkolŧ  

 

6. Opakování a klasifikace 
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ROZPIS UČIVA předmětu INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

Obor: 26 – 52 – H/01 elektromechanik pro zařízení a přístroje 

 
Výsledky vzdělávání a kompetence  Tematické celky  Hodin  

2. ročník  

 Ţák:  

vytváří, upravuje a uchovává strukturované 

textové dokumenty;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ovládá běţné práce s tabulkovým procesorem 

a databází (editace, vyhledávání, filtrování, 

třídění, matematické operace, základní funkce, 

tvorba jednoduchého grafu, příprava pro tisk, 

tisk);  

 

 

 

 

 

 

- zná hlavní typy grafických formátŧ, na 

základní úrovni grafiku tvoří a upravuje; - 

pouţívá běţné základní a aplikační programové 

vybavení;  

 

 

 

 

 

- pracuje s dalšími aplikacemi pouţívanými v 

příslušné profesní oblasti; 

  

  

1. TEXTOVÉ EDITORY 

1.1. Formát strany a textu 

1.2. Styly 

1.3. Obrazce a obrázky, obtékání 

textem 

1.4. Záhlaví a zápatí, číslování stran 

1.5. Tabulka 

1.6. Tabulátory 

1.7. Odráţky a číslování 

1.8. Obsah 

1.9. Moţnosti tisku 

1.10. Souhrnné opakování 

2. Tabulkový procesor 

2.1. Formát buňky 

2.2. Rámečky 

2.3. Vzorce 

2.4. Grafy 

2.5. Třídění dat 

2.6. Filtrování dat 

2.7. Kontingenční tabulka 

2.8. Export 

2.9. Souhrnné opakování  

3. Prezentace 

4. Grafika 

4.1. Nástroje pro úpravu 

4.2. Výběr 

4.3. Vrstvy 

4.4. Barvy 

4.5. Retuš 

4.6. Text 

4.7. Souhrnné opakování 

4.8. 3D grafika 

5. Databáze 

5.1. Práce s cvičnou databází 
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ROZPIS UČIVA předmětu INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

Obor: 26 – 52 – H/01 elektromechanik pro zařízení a přístroje 

 

Výsledky vzdělávání a kompetence  Tematické celky  Hodiny  

3. ročník   

- chápe specifika práce v síti (včetně rizik), vyuţívá 

jejích moţností a pracuje s jejími prostředky; 

- samostatně komunikuje elektronickou poštou, 

ovládá i zaslání přílohy, či naopak její přijetí a 

následné otevření; 

- vyuţívá další funkce poštovního klienta 

(organizování, plánování…); 

- ovládá další běţné prostředky on-line a off-line 

komunikace a výměny dat;  

 

- volí vhodné informační zdroje k vyhledávání 

poţadovaných informací a odpovídající techniky 

(metody, zpŧsoby) k jejich získávání;  

- získává a vyuţívá informace z otevřených zdrojŧ, 

zejména pak z celosvětové sítě Internet, ovládá 

jejich vyhledávání; 

 - orientuje se v získaných informacích, třídí je, 

analyzuje, vyhodnocuje, provádí jejich výběr a dále 

je zpracovává;  

- zaznamenává a uchovává textové, grafické i 

numerické informace zpŧsobem umoţňujícím jejich 

rychlé vyhledání a vyuţití;  

- uvědomuje si nutnost posouzení validity 

informačních zdrojŧ a pouţití informací 

relevantních pro potřeby řešení konkrétního 

problému;  

- správně interpretuje získané informace a výsledky 

jejich zpracování následně prezentuje vhodným 

zpŧsobem s ohledem na jejich další uţivatele;  

- rozumí běţným i odborným graficky ztvárněným 

informacím (schémata, grafy apod.). 

  

1. POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 

1.1. Drátové a optické sítě 

1.2. Bezdrátové sítě 

1.3. LAN, WAN, Router, Modem 

1.4. IP, DHCP, Brána 

1.5. Analýza sítě, CMD, Wireshark 

1.6. Síťové úloţiště, Cloud 

1.7. Zabezpečení účtu 

1.8. Pošta, Kalendář, OneNote 

1.9. Messengery  

1.10. Firemní weby 

1.11. Bezpečné chování na síti 

 

2. INFORMAČNÍ ZDROJE 

2.1. Vyhledávací sluţby 

2.2. Wiki 

2.3. Analýza zjištěných informací 

2.4. Uloţení pro další zpracování 

2.5. Prezentace  

 

3. OPAKOVÁNÍ – samostatná práce 

3.1. Textový editor  

3.2. Tabulkový procesor 

3.3. Prezentační program 

3.4. Úprava grafiky 

3.5. Diagnostika závady sítě 
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UČEBNÍ OSNOVA – EKONOMIKA 

 

Obor vzdělávání: elektromechanik pro zařízení a přístroje 

Forma vzdělávání: denní studium 

Počet vyučovacích hodin za studium: 64 

Platnost: od 1. 9. 2021 

 

 

Pojetí vyučovacího předmětu: 

 

 Cílem obsahového okruhu je vybavit ţáky základními znalostmi pro ekonomické chování 

jak v profesním, tak osobním ţivotě. Obsahový okruh není zpracován zvlášť pro jednotlivé obory 

vzdělání, ale tak, aby byl vyuţitelný pro všechny obory vzdělání. Provázání na vlastní odbornost 

zajistí škola ve svém ŠVP a vyučující přímo ve výuce. Výsledkem vzdělávání nejsou pouze 

znalosti, ale hlavně praktické dovednosti ţákŧ. Obsahový okruh je v souladu se Standardem 

finanční gramotnosti ve verzi schválené v roce 2017. Standard finanční gramotnosti je dále 

naplňován ve společenskovědním vzdělávání a částečně i v matematickém vzdělávání. Obsahový 

okruh je propojen také s prŧřezovým tématem Člověk a svět práce. 

 

a) obecné cíle vyučovacího předmětu 

Poskytnout ţákŧm základní odborné znalosti z oblasti ekonomiky, které jim umoţní 

efektivní a hospodárné chování s dŧrazem také na správnou orientaci v etice jednání člověka 

zejména v dodrţování v oblasti práva demokratické společnosti.  

S ohledem na předcházející bod celkově zvládnout základ zpŧsoby myšlení, které vyjadřuje 

trţní hospodářství a situace na trhu práce, a které je nezbytné pro odpovědné rozhodování 

kaţdého občana – spotřebitele, respektive zaměstnance či podnikatele.  

Vést ţáky k zodpovědnosti za vlastní ţivot a pracovní kariéru a to zejména ve vazbě na 

úrovně a typy vzdělání tak, aby byli motivováni k aktivnímu pracovnímu ţivotu a připraveni 

na jeho změny a nutnost přizpŧsobivosti a mobility. 

 

b) charakteristika učiva 

Zajistit, aby ţáci ovládali základní ekonomické pojmy pro schopnost odborné komunikace 

při dŧleţitých jednáních a při vyjadřování v úřední korespondenci. Současně rozvíjet jejich 

schopnost vyhledávat a posuzovat informace z rŧzných médií, především z internetu. 

Zorientovat ţáky na pracovním trhu, v hospodářské struktuře státu a našeho regionu 

a seznamovat je s alternativami a moţnostmi profesního uplatnění. 

Vysvětlit základní podmínky práva a povinností vyplývajících z pracovního poměru,  ze 

soukromého podnikání nebo z nezaměstnanosti z pohledu zákonŧ a vlastní praxe. 

Získat schopnost orientace z oblasti financí v základních vazbách na mzdy, platy, daňové 

výkaznictví, z oblasti práce bank a pojišťoven a podobně. 

Rozvíjet komunikativní – verbální i písemné dovednosti a schopnosti ţákŧ řešit svou 

prezentaci se zaměstnavateli a řešit variační nebo problémové situace související s vlastním 

ekonomickým zapojením i do podnikání. 
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c) pojetí výuky 

Učivo je probíráno v dílčích celcích, které mají vţdy určitý společný základ. Obsah kapitol 

je teoreticky vysvětlen výkladem a doplněn řízenými rozhovory a následně procvičen na 

případových situacích a příkladech z praxe. Dŧleţitou součástí probírané látky je širší 

diskuse s reakcí na názory, otázky a připomínky ţákŧ. 

K výuce jsou vyuţity jako pomŧcky vzory rŧzných typŧ ekonomické a personální 

dokumentace, respektive tiskopisŧ. Součástí výkladŧ je také vyuţití AV techniky jako 

doplňku k pochopení problematiky přístupnější formou. 

Ţáci si vedou základní poznámky v sešitech zejména o definicích ekonomických pojmŧ 

a se stručnými citacemi zákonŧ s vysvětlivkami. 

Součástí výuky ve 3. ročníku je návštěva a beseda na úřadu práce. Svoji úlohu pro tento 

předmět má odborný výcvik v dílnách a dále absolvované exkurze ve firmách a rŧzná další 

školní spolupráce s nimi v prŧběhu celého studia. 

 

d) hodnocení výsledkŧ ţákŧ 

Správné řešení příkladŧ z probírané problematiky bude prověřováno rŧznými metodami 

jako jsou připravené nestandardizované kognitivní testy, dále pak písemné i ústní ověřování 

znalostí především v schopnosti řešit a aplikovat teoretické znalosti na případové situace. 

Zhodnocení individuální aktivity při diskusích a správného zpracování zadaných úkolŧ 

v práci s dokumentací a vyhledávání informací na internetu. 

Nabyté znalosti jsou také součástí ústní závěrečné zkoušky. 

 

e) přínos předmětŧ k rozvoji klíčových kompetencí a prŧřezových témat 

Tento odborný předmět přináší novou oblast pro rozšíření znalosti ţákŧ, kteří jsou v této 

tematice často vystavováni konfrontaci teorie s praxí, zejména po příchodu absolventŧ do 

pracovního ţivota. 

 

Aplikace prŧřezových témat 

 

OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI  

 Získání určité míry sebevědomí, odpovědnosti a morálního úsudku v existenčních otázkách 

a v pracovním uplatnění. V schopnosti odolávat manipulaci, jednat na úrovni s lidmi, diskutovat a 

hledat kompromisy, váţit si materiálních a duchovních hodnot a být ochoten se angaţovat i ve 

prospěch společnosti. 

 

ČLOVĚK A ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 Schopnost jednat hospodárně a uplatňovat nejen hledisko ekonomické, ale i ekologické. 

Rozvíjet aplikační schopnosti a přijímat odpovědnost za vlastní rozhodování a jednání v pracovním 

i osobním ţivotě a hodnotit sociální chování své i druhých z hlediska spotřeby, prostředí a zdraví; 

orientovat se v globálních problémech lidstva. 

 

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 

 Cílem prŧřezového tématu Člověk a svět práce je vybavit ţáka praktickými dovednostmi a 

informacemi pro jeho budoucí pracovní ţivot tak, aby byl schopen efektivně reagovat na 

dynamický rozvoj trhu práce a měnící se poţadavky na pracovníky. Prostřednictvím kariérového 
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vzdělávání si ţák osvojí znalosti a především dovednosti pro řízení své kariéry a ţivota (Career 

Management Skills), které vyuţije pro cílené plánování a odpovědné rozhodování o svém osobním 

rozvoji, dalším vzdělávání a seberealizaci v profesních záměrech. Zároveň se naučí přijímat změny 

ve své profesní kariéře jako běţnou součást ţivota.  

 

Přínos tématu k naplňování cílŧ rámcového vzdělávacího programu  

Téma Člověk a svět práce přispívá k naplňování cílŧ vzdělávání zejména rozvojem těchto 

kompetencí:  

− identifikace a formulování vlastních priorit a cílŧ;  

− aktivní a tvořivý přístup při vytváření profesní kariéry;  

− přijetí osobní odpovědnosti při rozhodování;  

− vyhledávání a kritické hodnocení kariérových informací;  

− komunikační dovednosti a sebeprezentace;  

− otevřenost vŧči celoţivotnímu učení.  

 

Uskutečňování tohoto cíle předpokládá:  

vést ţáka k osobní odpovědnosti za vlastní ţivot;  

naučit ţáka formulovat své profesní cíle, plánovat a cílevědomě vytvářet   profesní kariéru 

podle svých potřeb a schopností;  

motivovat ţáka k celoţivotnímu učení pro udrţení konkurenceschopnosti na trhu práce a pro 

aktivní osobní i profesní rozvoj;  

seznámit ţáka s globalizovaným světem práce a rozvojem pracovních příleţitostí;  

naučit ţáka vyhledávat v relevantních informačních zdrojích a kriticky posuzovat informace 

o profesních příleţitostech a moţnostech dalšího vzdělávání;  

naučit ţáka efektivní sebeprezentaci při jednání s potenciálními zaměstnavateli;  

seznámit ţáka se základními aspekty pracovního vztahu, právy a povinnostmi zaměstnancŧ 

a zaměstnavatelŧ i aspekty soukromého podnikání, včetně klíčových právních předpisŧ;  

představit ţákŧm sluţby kariérového poradenství a sluţby zaměstnanosti.  

 

Obsah tématu a jeho realizace  

Obsah kariérového vzdělávání je moţné rozdělit do několika tematických okruhŧ:  

 

a) Individuální příprava na pracovní trh  

sebereflexe ve vztahu k osobním profesním a vzdělávacím plánŧm, mimoškolním aktivitám, 

přístupu k učení a studijním výsledkŧm, schopnostem, vlastnostem i zdravotním 

předpokladŧm, vytvoření osobního portfolia dovedností i se zkušenostmi z informálního 

učení;  

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

zpracování ţádosti o zaměstnání, formy ţivotopisŧ a motivačních dopisŧ a jejich vytvoření, 

praktická příprava na jednání s potenciálním zaměstnavatelem, přijímací pohovor a 

výběrové řízení;  

vyhledávání zaměstnání, informační zdroje a jejich vyhodnocení;  

aktivní plánování a projektování profesní kariéry, dosahování cílŧ podle stanoveného plánu.  
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b) Svět vzdělávání  

význam celoţivotního učení jako poţadavku pro osobní rŧst a udrţení 

konkurenceschopnosti a profesní restart;  

formální a neformální vzdělávací příleţitosti, moţnosti vzdělávání v zahraničí, návaznosti 

vzdělávání po absolvování střední školy, rekvalifikace;  

ověřené kariérové informace jako podmínka při rozhodování o profesních a vzdělávacích 

záměrech - informační zdroje, posuzování informací o vzdělávání, pracovních nabídkách, 

trhu práce.  

 

c) Svět práce  

trh práce z hlediska globalizace i regionální ekonomiky, jeho ukazatele, všeobecné vývojové 

trendy, poţadavky zaměstnavatelŧ;  

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

technologický rozvoj v činnostech lidské práce, základní charakteristiky pracovních 

činností;  

pracovní uplatnění po absolvování příslušného oboru vzdělání včetně alternativních 

moţností;  

zákoník práce, formy pracovního vztahu, práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele.  

 

d) Podpora státu ve sféře zaměstnanosti  

sluţby kariérového poradenství;  

zprostředkovatelské sluţby při hledání práce, pracovní agentury, sluţby úřadu práce.  

 

 Jednotlivé tematické okruhy prŧřezového tématu Člověk a svět práce se začlení ve školním 

vzdělávacím programu do všeobecné i odborné sloţky. Kariérové vzdělávání není jednorázovým 

tématem. Je třeba věnovat se této oblasti systematicky po celou dobu vzdělávání, a to nejen v rámci 

vyučovacího procesu, ale i s vyuţitím jiných aktivit. 

 

 Výuka tematických okruhŧ musí být koncipována tak, aby měl ţák praktické příleţitosti k 

sebereflexi a objevování vlastního potenciálu, učil se řešit konkrétní situace, se kterými se mŧţe 

potkat na pracovním trhu a pracoval s konkrétními kariérovými informacemi. Při výuce 64 lze 

vyuţívat rŧzné techniky, např. rolové hry, pracovní listy k sebepoznávání a vytváření osobního 

portfolia, simulační hry v rámci odborné praxe nebo odborného výcviku (ideálně v reálném 

pracovním prostředí), týmová i individuální práce, besedy s podporou sociálních partnerŧ, 

pracovních agentur, úřadŧ práce, odborníkŧ z praxe apod., exkurze ve firmách a organizacích se 

zaměřením na odborné činnosti, organizační strukturu, celkový provoz, práce s informacemi aj. 

 

 

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 

Schopnost pouţívat prostředky IKT pro odbornou ekonomickou sloţku vzdělání a později jako 

významný nástroj pro řešení pracovních úkolŧ i jako součást osobního občanského ţivota. 
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ROZPIS UČIVA předmětu EKONOMIKA 

Obor: 26 – 52 – H/01 elektromechanik pro zařízení a přístroje 

 

 

Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky Hodiny 

2. ročník 

Ţák: 

-  správně pouţívá a aplikuje základní 

ekonomické pojmy 

-  posoudí vliv ceny na nabídku a poptávku 

-  rozumí a chápe funkci trţního 

   mechanismu 

stanoví cenu jako součet nákladŧ, zisku 

a DPH a vysvětlí, jak se cena liší podle 

zákazníkŧ, místa a období 

rozpozná běţné cenové triky a klamavé 

nabídky 

 

1. ZÁKLADNÍ POJMY Z TRŢNÍ 

EKONOMIKY 

-  ekonomika a její posuzování 

-  potřeby 

-  statky 

-  sluţby 

-  spotřeba 

-  ţivotní úroveň 

-  výrobní faktory 

-  hospodářský proces 

-  trh a trţní subjekty 

-  nabídka  

-  poptávka 

-  zboţí  

-  cena, racionální chování 

   spotřebitele 

 

32 

13 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

Ţák: 

popíše hierarchii zaměstnancŧ v 

organizaci,jejich práva a povinnosti  

dovede vyhledat poučení a pomoc v 

pracovněprávních záleţitostech  

vyhledá informace o nabídkách zaměstnání a 

vzdělávání, kontaktuje případné 

zaměstnavatele a úřad práce a prezentuje své 

dovednosti a zkušenost 

uplatní znalosti o náleţitostech a obsahu 

pracovní smlouvy pracovní smlouvy například 

při jednání se zaměstnavatelem o právech a 

povinnostech zaměstnancŧ 

orientuje se v poţadavcích zaměstnavatele při 

získávání a výběru pracovníkŧ 

zná specifika pracovního poměru a obsahu 

pracovní smlouvy 

odlišuje jednotlivé druhy zpŧsobených škod a 

jejich náhradu 

zná právní předpisy, které určují a definují 

odpovědnost za škodu, bezpečnost práce 

2. ZAMĚSTNANCI 

-  volba povolání  

-  profesní kariéra 

- vliv vzdělání  

- trh práce (zaměstnání - vlastní 

podnikání, sluţby úřadu práce – pomoc 

při hledání zaměstnání, podpora, 

rekvalifikace a podobně) 

- zákoník práce 

- vznik pracovního poměru 

- změna pracovního poměru 

- ukončení pracovního poměru, další 

povinnosti 

- práva a povinnosti zaměstnance a 

zaměstnavatele 

- nezaměstnanost, podpora 

v nezaměstnanosti 

- rekvalifikace 

- pracovní doba 

- dovolená 

- přestávky v práci 

19 

1 

1 

1 

 

 

 

2 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 
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orientuje se v náleţitostech dohody a hmotné 

odpovědnosti, je schopen vyhledat potřebné 

informace na příkladech vysvětlí a vzájemně 

porovná druhy odpovědnosti za škody ze 

strany zaměstnance a zaměstnavatele 

na příkladech vysvětlí a vzájemně porovná 

druhy odpovědnosti za škody ze strany 

zaměstnance a zaměstnavatele 

dovede si zkontrolovat, zda jeho mzda 

odpovídá pracovní smlouvě a jiným písemně 

dohodnutým podmínkám  

dovede vysvětlit práva a povinnosti plynoucí 

ze smluv 

dovede si zřídit peněţní účet, provést 

bezhotovostní platbu, sledovat pohyb peněz 

na svém účtu 

vysvětlí, proč občané platí daně, sociální 

a zdravotní pojištění 

dovede zjistit, jaké sluţby poskytuje 

konkrétní peněţní ústav (banka, 

pojišťovna) a na základě zjištěných 

informací posoudit, zda jsou konkrétní 

sluţby pro něho únosné (např. pŧjčka), 

nebo nutné a výhodné 

dovede vyhledat pomoc, ocitne-li se 

v tíţivé sociální situaci 

 

- vyuţívání pracovní doby, přesčasy 

- organizace práce na pracovišti 

- druhy škod, moţnosti předcházení 

škodám, odpovědnost zaměstnance a 

odpovědnost zaměstnavatele 

- bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 

 

  

1 

1 

 

 

1 

1 
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ROZPIS UČIVA předmětu EKONOMIKA 

Obor: 26 – 52 – H/01 elektromechanik pro zařízení a přístroje 
Výsledky vzdělávání a kompetence Tematické celky Hodiny 

3. ročník 

Ţák: 

rozlišuje rŧzné formy podnikání a 

vysvětlí jejich hlavní znaky;  

vytvoří jednoduchý podnikatelský 

záměr a zakladatelský rozpočet;  

na příkladu vysvětlí základní 

povinnosti podnikatele vŧči státu;  

stanoví cenu jako součet nákladŧ, zisku 

a DPH a vysvětlí, jak se cena liší podle 

zákazníkŧ, místa a období;  

rozliší jednotlivé druhy nákladŧ a 

výnosŧ;  

vypočítá výsledek hospodaření;  

vypočítá čistou mzdu;  

vysvětlí zásady daňové evidence; 

 

 

    

      3. PODNIKÁNÍ 

podnikání podle ţivnostenského 

zákona a zákona o obchodních 

korporacích  

podnikatelský záměr  

zakladatelský rozpočet  

povinnosti podnikatele  

trh, trţní subjekty, nabídka, 

poptávka, zboţí, cena  

náklady, výnosy, zisk/ztráta  

mzda časová a úkolová a jejich 

výpočet  

zásady daňové evidence 

32 

12 

 

 

2 

1 

1 

1 

 

3 

1 

 

2 

1 

 

Ţák: 

orientuje se v platebním styku a smění 

peníze podle kurzovního lístku;  

vysvětlí, co jsou kreditní a debetní 

karty a jejich klady a zápory;  

vysvětlí zpŧsoby stanovení úrokových 

sazeb a rozdíl mezi úrokovou sazbou a 

RPSN a vyhledá aktuální výši 

úrokových sazeb na trhu;  

orientuje se v produktech pojišťovacího 

trhu a vybere nejvýhodnější pojistný 

produkt s ohledem na své potřeby 

vysvětlí dŧsledky nesplácení úvěrŧ a 

navrhne moţnosti řešení tíţivé finanční 

situace své, či domácnosti 

vysvětlí, jak je moţné se zabezpečit na 

stáří 

vysvětlí podstatu inflace a její dŧsledky 

na finanční situaci obyvatel a na 

příkladu ukáţe, jak se bránit jejím 

nepříznivým dŧsledkŧm  

charakterizuje jednotlivé druhy úvěrŧ a 

jejich zajištění  

 

      4. FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

peníze, hotovostní a 

bezhotovostní platební styk;  

úroková míra, RPSN;  

pojištění, pojistné produkty;  

inflace  

úvěrové produkty 

 

13 

 

4 

2 

3 

2 

2 
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Ţák: 

vysvětlí úlohu státního rozpočtu v 

národním hospodářství;  

charakterizuje jednotlivé daně a 

vysvětlí jejich význam pro stát;  

provede jednoduchý výpočet daní;  

vyhotoví daňové přiznání k dani z 

příjmu fyzických osob; 

provede jednoduchý výpočet 

zdravotního a sociálního pojištění;  

vyhotoví a zkontroluje daňový doklad. 

      5. DANĚ  

státní rozpočet  

daně a daňová soustava  

výpočet daní  

přiznání k dani  

zdravotní pojištění  

sociální pojištění  

daňové a účetní doklady  

 

7 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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UČEBNÍ OSNOVY -  TECHNOLOGIE A MATERIÁLY  

Obor vzdělávání: Elektromechanik pro zařízení a přístroje 

Forma vzdělávání: denní studium  

Počet vyučovacích hodin za studium: 64  

Platnost: od 1. 9. 2021  

  

Pojetí vyučovacího předmětu  

a) obecné cíle vyučovacího předmětu  

• Cílem obsahového okruhu je seznámení ţáka s technologiemi pouţívanými při zpracování 

technických materiálŧ.  

• Obsahový okruh navazuje na učivo okruhu elektrotechnika a má přímou vazbu na odborný 

výcvik. 

• Absolvent předmětu získá přehled o pracovních postupech při práci s technickými materiály.  

• Absolvent se seznámí s informacemi o materiálech vyuţívaných v konstrukci a výrobě 

elektrotechnických zařízení. 

 

b) charakteristika učiva  

ţák si osvojí dovednosti a návyky nezbytné pro výkon povolání elektromechanika se 

širokým odborným elektrotechnickým základem 

• ţák zná postupy práce s běţným nářadím a nástroji, orientuje se v technické dokumentaci a 

pouţívá technickou dokumentaci při práci 

• ţák dodrţuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygienu práce a ustanovení o 

poţární ochraně. 

• ţák se seznámí s materiály pouţívanými v elektrotechnice, s jejich vlastnostmi a uţitím 

 

c) pojetí výuky  

• vyučování bude zpravidla metodou výkladu, nebo řízeného rozhovoru 

• při výkladu budou pouţity vhodné prezentační pomŧcky (výukové videozáznamy, 

dataprojektor, interaktivní tabule apod.), při výuce budou rovněţ pouţívány praktické 

ukázky materiálŧ, nářadí a nástrojŧ 

• ţáci si budou poznatky zapisovat do sešitŧ nebo pracovních listŧ 

  

d) hodnocení výsledků ţáků  

• hodnocení ţáka bude prováděno prŧběţně, s dŧrazem na hloubku osvojení učiva a 

schopnosti aplikovat poznatky v praxi  

• zvládnutí dílčích témat je zjišťováno v prŧběhu školního roku ústním zkoušením, 

písemnými pracemi a testy 

• hodnocení známkou nebo bodovým systémem, případně slovním hodnocením, vyuţívána 

mŧţe být i metoda sebehodnocení  
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e) přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí   

• předmět kombinuje poznatky z mnoha dalších vyučovacích předmětŧ, zejména předmětu 

elektrotechnika. Významná je vazba k odbornému výcviku 

• vyuţívá zdroje informací z dalších oborŧ, které kriticky posuzuje 

• ţák pracuje v kolektivu, kde rozvíjí spolupráci se spoluţáky a naučí se vytvářet a 

uspořádávat poznatky pro pouţití v praktickém výkonu povolání 

 

 

f) přínos předmětu k rozvoji průřezových témat  

  

Občan v demokratické společnosti  

Rozvíjí kompetence komunikativní, personální a sociální, kompetence k řešení problémŧ a pro 

práci s informacemi.  

  

Člověk a ţivotní prostředí  

Příprava budoucí generace k myšlení a jednání v souladu s principy udrţitelného rozvoje, k 

vědomí odpovědnosti za udrţení kvality ţivotního prostředí a jeho jednotlivých sloţek a k úctě 

k ţivotu ve všech jeho formách.  

 

Člověk a svět práce  
Cílem prŧřezového tématu je vybavit ţáka znalostmi a kompetencemi, které mu pomohou 

optimálně vyuţít svých osobnostních a odborných předpokladŧ pro úspěšné uplatnění na trhu 

práce a pro budování profesní kariéry. 

 

Informační a komunikační technologie 

Ţáci jsou vedeni k tomu, aby byli schopni pracovat s prostředky informačních  

a komunikačních technologií a efektivně je vyuţívali jak v prŧběhu vzdělávání, tak i později při 

výkonu povolání. 
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ROZPIS UČIVA předmětu TECHNOLOGIE A MATERIÁLY 

Obor 26 – 52 – H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje 

Výsledky vzdělávání a kompetence  Tematické celky  
Hodi 

ny 

1. ročník 

Ţák: 

- rozumí základním technickým 

výkresŧm ve strojírenství 

  

1. ZÁKLADY STROJÍRENSKÉHO 

KRESLENÍ 

1.1. druhy norem a výkresŧ  

1.2. formáty výkresŧ 

1.3. měřítka zobrazování  

1.4. druhy čar  

1.5. kótování – základní pojmy 

1.6. soustavy kót 

1.7. kreslení náčrtŧ 

64 

7 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

- dodrţuje ustanovení týkající se 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

a poţární prevenci; 

- zvládá měření páskovým a posuvným 

měřítkem; 

- zná základy pilování rovin, úhlŧ a 

rádiusŧ; 

- osvojí si vrtání, řezání závitŧ; 

- zná postup při pájení; 

2. TECHNOLOGIE RUČNÍHO ZPRACOVÁNÍ 

KOVŦ 

2.1. zásady bezpečnosti práce 

2.2. měření a orýsování 

2.3. pilování 

2.4. pájení 

2.5. vrtání, zahlubování 

2.6. řezání závitŧ vnějších a vnitřních 

6 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

- ovládá základní pojmy strojního 

obrábění 

3. TECHNOLOGIE STROJNÍHO 

ZPRACOVÁNÍ KOVŦ 

3.1. zásady bezpečnosti práce 

3.2. vrtání 

3.3. druhy vrtákŧ  

3.4. vrtačky – druhy 

3.5. upínání vrtákŧ a obrobkŧ  

3.6. řezné podmínky  

3.7. broušení 

3.8. soustruţení  

3.9. frézování 

11 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 
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- rozpozná krystalografické soustavy; 

- rozliší charakteristické vlastnosti 

materiálŧ; 

4. ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLŦ 

4.1.  přehled materiálŧ 

4.2. struktura materiálŧ 

4.3. vlastnosti materiálŧ 

3 

1 

1 

1 

 

- zná rozdělení slitin ţeleza; 

- popíše postup výroby oceli, 

zkujňování; 

- označí ocele dle platných norem; 

- rozumí postupŧm zpracování oceli 

- zná a rozlišuje druhy koroze; 

- pouţívá vhodný druh ochrany 

materiálu před korozí 

5. TECHNICKÉ SLITINY ŢELEZA 

5.1. výroba surového ţeleza 

5.2. rozdělení oceli 

5.3. značení oceli 

5.4. tepelné zpracování oceli 

5.5. povrchová úprava kovŧ,  

5.6. koroze, ochrana proti korozi 

7 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

 

- zná podstatu vodivosti kovŧ; 

- podle vlastností třídí materiály; 

- zná vyuţití kovŧ a slitin 

v elektrotechnice 

- charakterizuje základní vlastnosti 

izolantŧ a dielektrik; 

- rozlišuje a zatřiďuje izolanty dle 

vlastností a pouţití; 

- zná elektrolyty do galvanických 

článkŧ a akumulátorŧ; 

- rozumí vedení elektrického proudu v 

kapalinách; 

6. ELEKTROTECHNICKÉ MATERIÁLY 

6.1. vodivé materiály, druhy a vlastnosti  

6.2. vodiče a kabely 

6.3. izolanty, dielektrika  

6.4. magnetické materiály  

6.5. polovodiče 

6.6. elektrolyty 

6.7. galvanické články 

6.8. elektrolýza 

14 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

1 

 

 

- rozeznává druhy rezistorŧ; 

kondenzátorŧ, indukčnosti atd.,; 

- třídí polovodičové součástky a 

integrované obvody; 

- určí a vyhledá součástky v katalogu; 

- zná teorii vodivosti polovodičŧ jejich 

vlastnosti a materiály; 

- rozumí technologii výroby 

světlovodŧ 

- ovládá zásady konstrukce plošných 

spojŧ; 

- ovládá montáţ součástek na plošné 

spoje; 

7. TECHNOLOGIE VÝROBY A MONTÁŢE 

ELEKTROTECHNICKÝCH SOUČÁSTEK 

7.1. rozdělení součástek 

7.2. elektrotechnické součástky a jejich 

značení 

7.3. technologie pasivních součástek 

7.4. technologie polovodičových součástek 

a integrovaných obvodŧ 

7.5. teorie vodivosti 

7.6. vlastnosti polovodičŧ 

7.7. polovodivé materiály 

7.8. optoelektronika 

7.9. zásady pro montáţ 

7.10. technologie výroby plošných spojŧ 

7.11. technologie osazování plošných spojŧ 

16 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 
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UČEBNÍ OSNOVY -  ELEKTROTECHNIKA  

Obor vzdělávání: Elektromechanik pro zařízení a přístroje 

Forma vzdělávání: denní studium  

Počet vyučovacích hodin za studium: 160  

Platnost: od 1. 9. 2021  

  

Pojetí vyučovacího předmětu  

a) obecné cíle vyučovacího předmětu  

• vysvětlit především základní vztahy v elektrotechnice a vytvořit teoretické předpoklady pro 

řešení problémŧ elektrotechnické praxe  

• těţiště učiva spočívá ve zvládnutí fyzikálních principŧ a zákonŧ v oblasti stejnosměrného 

proudu, elektrostatiky, elektromagnetismu a střídavého proudu 

 

b) charakteristika učiva  

• ţák získá elementární znalosti fyzikálních principŧ elektrotechniky 

• ţák nalézá teoretická a odpovídající praktická řešení odborných problémŧ 

• ţák formuluje a odvozuje souvislosti pomocí matematického vyjádření fyzikálních zákonŧ a 

v nezbytně nutném rozsahu je dokáţe na přiměřené úrovni slovně popsat.  

• ţák se seznámí s rŧznými druhy materiálŧ pouţívaných v elektrotechnice, s jejich 

vlastnostmi a zpŧsoby pouţívání 

• ţák si osvojí základní pojmy, schematické značky obvodových prvkŧ a schematická 

zapojení obvodŧ 

  

c) pojetí výuky  

• vyučování bude probíhat v učebně elektrotechniky 

• při výkladu budou pouţity vhodné prezentační pomŧcky (edukační videa, dataprojektor, 

interaktivní tabule apod.)  

• ţáci si budou poznatky zapisovat do sešitŧ nebo elektronickou formou 

  

d) hodnocení výsledků ţáků  

• ţák je hodnocen za popis fyzikálních principŧ elektrotechniky a jejich matematického 

vyjádření  

• zvládnutí dílčích témat je zjišťováno v prŧběhu školního roku písemnými pracemi 

• ročník bude uzavírat komplexní písemná práce 

• hodnocení známkou nebo bodovým systémem  



                 STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA TIŠNOV, příspěvková organizace  

 

nám. Míru 22, Tišnov, 666 25  

 

 

110 

přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí   

• má nadpředmětový charakter, prolíná velkým počtem vyučovacích předmětŧ, např. 

matematika – řešení rovnic, fyzika – veličiny a jednotky, chemie – galvanický článek a 

všechny další odborné předměty tohoto oboru.  

• vyuţívá rŧzné zdroje informací, které kriticky posuzuje 

• ţák se umí radit s lidmi ve svém okolí  

• naučí se vytvářet a uspořádávat dokumentaci  

• rozumí grafŧm, diagramŧm a tabulkám  

• je schopen spolupráce a práce v týmu.  

  

e) přínos předmětu k rozvoji průřezových témat  

  

Občan v demokratické společnosti  

Rozvíjí kompetence komunikativní, personální a sociální, kompetence k řešení 

problémŧ a pro práci s informacemi.  

  

Člověk a ţivotní prostředí  

Příprava budoucí generace k myšlení a jednání v souladu s principy udrţitelného rozvoje, k 

vědomí odpovědnosti za udrţení kvality ţivotního prostředí a jeho jednotlivých sloţek a k úctě 

k ţivotu ve všech jeho formách.  

 

Člověk a svět práce  
Cílem prŧřezového tématu je vybavit ţáka znalostmi a kompetencemi, které mu pomohou 

optimálně vyuţít svých osobnostních a odborných předpokladŧ pro úspěšné uplatnění na trhu 

práce a pro budování profesní kariéry. 

 

Informační a komunikační technologie 

Ţáci jsou připravováni k tomu, aby byli schopni pracovat s prostředky informačních 

a komunikačních technologií a efektivně je vyuţívali jak v prŧběhu vzdělávání, tak při 

výkonu povolání. 
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ROZPIS UČIVA předmětu ELEKTROTECHNIKA 

Obor 26 – 52 – H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje 

Výsledky vzdělávání a kompetence  Tematické celky  
Hodi 

ny  

1. ročník 

Ţák: 

- definuje základní pojmy v 

elektrotechnice a dokáţe je správně 

uţívat;  

- interpretuje vlastními slovy 

souvislosti mezi jednotlivými prvky a 

charakteristickými veličinami v 

elektrických obvodech; 

 

 

  

1. ZÁKLADNÍ POJMY A FYZIKÁLNÍ 

PRINCIPY 

1.1. elektrický stav tělesa  

1.2. elektronová teorie  

1.3. elektrické pole 

1.4. elektrický potenciál 

1.5. elektrické napětí 

1.6. elektrický proud 

1.7. zdroje elektrické energie 

1.8. základní rozdělení materiálŧ 

v elektrotechnice 

96 

16  

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

- provádí technické výpočty 

elektrických obvodŧ s uţitím 

elektrotechnických tabulek a norem; 

- rozlišuje základní obvodové prvky 

- uvede jejich charakteristiky a 

popisuje činnost funkčních částí v 

elektrotechnických (elektronických) 

zapojeních;  

- orientuje se ve schématech zapojení 

elektrotechnických obvodŧ; 

2. STEJNOSMĚRNÝ PROUD 

2.1. Základní pojmy a veličiny 

2.2. Základní obvodové prvky 

2.3. Ohmŧv zákon 

2.4. Práce a výkon elektrického proudu 

2.5. Kirchhoffovy zákony 

2.6. Zdroje stejnosměrného napětí a proudu 

2.7. Sériové a paralelní zapojení rezistoru 

2.8. Metody řešení elektrických obvodŧ 

2.9. Náhradní zdroje napětí a proudu 

2.10. Nelineární obvody 

30 

2 

5 

4 

2 

2 

2 

3 

3 

5 

2 

 

- vypočítá výslednou kapacitu v 

obvodech s paralelním a sériovým 

zapojením kondenzátorŧ;  

- řeší elektrické obvody s kondenzátory 

a stanoví jejich charakteristické 

parametry; 

3. ELEKTROSTATICKÉ POLE 

3.1. Coulombŧv zákon 

3.2. Veličiny elektrostatického pole 

3.3. Gaussova věta 

3.4. Zobrazování elektrostatických polí 

3.5. Vlastnosti elektrostatického pole 

3.6. Elektrické vlastnosti izolantŧ 

3.7. Homogenní elektrostatické pole, kapacita, 

kondenzátor 

3.8. Spojování kondenzátorŧ 

3.9. Řešení obvodŧ s kondenzátory 

3.10. Energie elektrostatického pole 

3.11. Elektrostatické jevy v praxi 

 

27 

2 

4 

2 

2 

2 

2 

3 

 

2 

4 

2 

2 
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- objasní podstatu elektromagnetických 

dějŧ;  

- řeší magnetické obvody pomocí 

matematického vyjadřování 

fyzikálních zákonŧ; 

 

4. MAGNETICKÉ POLE 

4.1. Vznik magnetického pole 

4.2. Zobrazování magnetických polí 

4.3. Veličiny magnetického pole 

4.4. Vlastnosti magnetického pole 

4.5. Magnetické vlastnosti látek 

4.6. Výpočet magnetických polí 

4.7. Řešení magnetických obvodŧ 

 

23 

3 

1 

4 

4 

4 

3 

4 
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ROZPIS UČIVA předmětu ELEKTROTECHNIKA 

Obor 26 – 52 – H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje 

Výsledky vzdělávání a kompetence  Tematické celky  
Hodi 

ny  

2. ročník 

ţák: 

- specifikuje podstatu a význam 

elektromagnetické indukce pro 

konstrukci a uţití elektrických strojŧ 

a přístrojŧ; 

- vypočte základní technické parametry 

elektromagnetické soustavy (cívka, 

transformátor, vzduchová mezera 

točivého stroje) s uţitím 

elektrotechnických tabulek a norem; 

 

5. ELEKTROMAGNETICKÁ INDUKCE 

5.1. Indukční zákon, Lenzovo pravidlo 

5.2. Vlastní indukčnost 

5.3. Vzájemná indukčnost 

5.4. Energie magnetického pole 

5.5. Silové účinky magnetického pole 

5.6. Ztráty ve feromagnetických materiálech 

 

 

 

32 

11 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

 

 

 

- řeší v oblasti střídavého proudu běţné 

elektrické obvody s aktivními a 

pasivními prvky;  

- sestrojí vektorový diagram obvodu s 

R, L a C prvky, a dokáţe stanovit pro 

daný kmitočet impedanci obvodu;  

- řeší výpočtem výsledný proud v 

obvodu, jeho fázový posun a 

celkovou impedanci obvodu a její 

sloţky;  

- stanovuje činný, jalový a zdánlivý 

výkon známého elektrického obvodu; 

 

6. STŘÍDAVÝ PROUD 

6.1. Základní pojmy 

6.2. Časový prŧběh sinusových veličin 

6.3. Efektivní a střední hodnota sinusového 

napětí a proudu 

6.4. Vznik střídavého sinusového napětí 

6.5. Fázory 

6.6. Jednoduché obvody se sinusovým 

střídavým proudem 

6.7. Sloţené obvody se sinusovým střídavým 

proudem  

6.8. Symbolicko-komplexní metoda řešení 

obvodŧ se sinusovým střídavým proudem 

 

 

21 

2 

1 

2 

 

2 

1 

2 

 

4 

 

7 
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ROZPIS UČIVA předmětu ELEKTROTECHNIKA 
Obor 26 – 52 – H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje 

Výsledky vzdělávání a kompetence  Tematické celky  
Hodi 

ny  

3. ročník 

ţák: 

- objasní podstatu výroby a distribuci 

elektrické energie, chápe význam 

jednotlivých sledovaných parametrŧ 

rozvodné sítě; 

- rozlišuje základní druhy zapojení 

běţných druhŧ spotřebičŧ do 

rozvodné soustavy;  

- rozpoznává typy strojŧ, případně 

zpŧsoby jejich řízení  

- transformátory a běţné typy točivých 

strojŧ. 

 

7. TROJFÁZOVÝ PROUD 

7.1. Trojfázová proudová soustava 

7.2. Vlastnosti trojfázové soustavy 

7.3. Základní zapojení trojfázové soustavy 

7.4. Zatíţení trojfázové soustavy 

7.5. Spojení trojfázových spotřebičŧ 

7.6. Výkon a práce trojfázového proudu 

7.7. Kompenzace účiníku 

7.8. Točivé magnetické pole 

 

 

 

 

32 

21 

4 

2 

3 

2 

4 

2 

2 

2 

 

 

 

 

- specifikuje podstatu dějŧ, při nichţ 

elektrická energie zpŧsobuje 

chemické přeměny, nebo dějŧ, při 

nichţ se chemickými reakcemi 

uvolňuje elektrická energie;  

- vyuţívá poznatky z elektrochemie a 

údaje z firemních katalogŧ při práci s 

elektrochemickými zdroji a jejich 

periodické údrţbě; 

 

 

 

8. ELEKTROCHEMIE 

8.1. Oxidace a redukce 

8.2. Galvanický článek 

8.3. Akumulátor 

8.4. Elektrochemická a galvanická koroze 

8.5. Elektrolýza 

 

9. PŘECHODNÉ JEVY V ELEKTRICKÝCH 

OBVODECH 

9.1. RC 

9.2. RL 

 

 

 

 

 

11 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

3 

3 
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UČEBNÍ OSNOVY -  ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ  

Obor vzdělávání: Elektromechanik pro zařízení a přístroje 

Forma vzdělávání: denní studium  

Počet vyučovacích hodin za studium: 144  

Platnost: od 1. 9. 2021  

  

Pojetí vyučovacího předmětu  

a) obecné cíle vyučovacího předmětu  

• Cílem obsahového okruhu je zvládnutí běţných měřicích metod uţívaných při opravách a 

údrţbě elektrických a elektronických zařízení a přístrojŧ.  

• Obsahový okruh doplňuje a prohlubuje znalosti ţákŧ z ostatních obsahových okruhŧ a 

vytváří ucelené specifické návyky odborného charakteru nezbytné pro profesní uplatnění. 

• Absolvent zvládne zapojovat měřící přístroje a samostatně aplikovat měřící metody. 

 

b) charakteristika učiva  

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

správně zapojovat a prakticky je pouţívat. Osvojují si běţné měřicí postupy uţívané v 

elektrotechnické praxi, získávají zručnost a systematičnost při měření a testování 

elektronických součástek a obvodŧ. Těţiště učiva spočívá v diagnostikování stavu 

elektrotechnického nebo elektronického zařízení a jeho částí pomocí měření. Ţáci jsou 

proškoleni z bezpečnostních předpisŧ při práci na elektrických obvodech a s poskytováním 

první pomoci při zasaţení elektrickým proudem. 

• učivo je členěno do tematických blokŧ: základní měření elektrických veličin; rozdělení a 

princip činnosti měřících přístrojů; praktické měření analogovými a digitálními přístroji; 

měření elektronických součástek; digitální měření; zpracování naměřených hodnot 

 

c) pojetí výuky  

• vyučování bude probíhat v odborné učebně, při výkladu budou pouţity vhodné prezentační 

pomŧcky (edukační videa, dataprojektor, interaktivní tabule apod.) Při praktické výuce 

budou vyuţívány zejména měřicí přístroje a další elektrotechnické prvky  

• Při výuce se vyuţívá především frontální zpŧsob v kombinaci se skupinovou prací. Dŧraz je 

kladen na samostatné učení a práci s textem, na provázanost s ostatními předměty, zejména 

matematikou, fyzikou, technickou dokumentací. 

• ţáci si budou poznatky zapisovat do sešitŧ, z měření budou vypracovávat protokoly 
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d)  hodnocení výsledků ţáků  

• ţáci jsou hodnoceni za dodrţování správných postupŧ měření, pouţívání správné 

terminologie a dodrţování pravidel bezpečnosti práce. 

• zvládnutí dílčích témat je zjišťováno v prŧběhu školního roku písemnými pracemi a 

praktickými úlohami, které budou ukončeny vypracováním technických zpráv a protokolŧ o 

měření 

• hodnocení známkou nebo bodovým systémem, případně slovním hodnocením  

 

 

e) přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí   

• předmět kombinuje poznatky z mnoha dalších vyučovacích předmětŧ, např. elektrotechnika 

– Ohmŧv zákon, Kirchhoffovy zákony, matematika – řešení rovnic, fyzika – veličiny a 

jednotky, chemie – galvanický článek 

• vyuţívá zdroje informací z dalších oborŧ, které kriticky posuzuje 

• ţák pracuje v kolektivu, kde rozvíjí spolupráci se spoluţáky  

• naučí se vytvářet a uspořádávat dokumentaci – grafické znázornění naměřených hodnot 

• rozumí grafŧm, diagramŧm a tabulkám  

 

f) přínos předmětu k rozvoji průřezových témat  

  

Občan v demokratické společnosti  

Rozvíjí kompetence komunikativní, personální a sociální, kompetence k řešení problémŧ a pro 

práci s informacemi.  

  

Člověk a ţivotní prostředí  

Ţák aplikuje získané poznatky, přijímá odpovědnost za vlastní jednání a rozhodování, prosazuje a 

rozvíjí svou pracovní činnost, učí se jednat hospodárně a efektivně, uplatňovat kritéria nejen 

ekonomická, ale i ekologická. Posilujeme v něm pocit odpovědnosti za ţivotní prostředí.  

 

Člověk a svět práce  
Cílem prŧřezového tématu je vybavit ţáka znalostmi a kompetencemi, které mu pomohou 

optimálně vyuţít svých osobnostních a odborných předpokladŧ pro úspěšné uplatnění na trhu 

práce a pro budování profesní kariéry. 

 

Informační a komunikační technologie 

Ţáci jsou připravováni k tomu, aby byli schopni pracovat s prostředky informačních  

a komunikačních technologií a efektivně je vyuţívali jak v prŧběhu vzdělávání, tak při 

výkonu povolání. 
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ROZPIS UČIVA předmětu ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ 
Obor 26 – 52 – H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje 

Výsledky vzdělávání a kompetence  Tematické celky  
Hodi 

ny 

2. ročník 

Ţák: 

- určuje rozměr chyby měření v 

závislosti na zpŧsobu měření 

- odečítá a vyhodnocuje údaje z 

měřicích přístrojŧ 

- měří elektrické veličiny a jejich 

změny na elektrotechnických prvcích 

(charakterizovaných jako pasivní 

nebo aktivní dvojpóly a čtyřpóly); 

- ovládá metody měření běţně uţívané 

v dílenské nebo laboratorní praxi při 

diagnostice elektrických obvodŧ, volí 

vhodnou měřicí metodu, sestavuje 

měřicí obvody; 

  

1. ZÁKLADNÍ MĚŘENÍ ELEKTRICKÝCH 

VELIČIN 

1.1. laboratorní řád, bezpečnostní předpisy 

1.2. základní pojmy a význam měření 

1.3. přesnost měření, chyby při měření 

1.4. měření napětí 

1.5. měření proudu 

1.6. měření odporu  

1.7. měření kapacity 

1.8. měření indukčnosti 

1.9. měření kmitočtu 

1.10. elektrická práce a výkon,  

1.11. měření charakteristik elektrických 

strojŧ a přístrojŧ 

1.12. charakteristiky a parametry běţných 

elektronických obvodŧ a prvkŧ 

64 

16 

 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

 

1 

 

 

 

- zná běţné druhy měřicích přístrojŧ a 

jejich vlastnosti 

- rozlišuje vlastnosti běţných druhŧ 

měřicích přístrojŧ; 

- volí k měřením odpovídající měřicí 

přístroje v závislosti na metodě a 

charakteru měření; 

- ověřuje a kontroluje správnou činnost 

měřicích přístrojŧ; 

- pouţívá bočník a předřadník k 

měřicímu přístroji; 

2. ROZDĚLENÍ A PRINCIP ČINNOSTI 

MĚŘÍCÍCH PŘÍSTROJŦ 

2.1. analogové měřicí přístroje 

2.2. digitální měřicí přístroje 

2.3. osciloskopy a měřicí generátory 

2.4. měřicí systémy na bázi PC  

2.5. dálkové měření elektrických a 

neelektrických veličin 

2.6. měřicí převodníky (transformátory) 

2.7.  snímače neelektrických veličin 

20 

 

3 

3 

3 

3 

3 

 

2 

3 

 

- zapojuje měřicí přístroje do obvodŧ 

- odečítá a vyhodnocuje údaje z 

měřicích přístrojŧ, správně 

interpretuje naměřené výsledky; 

- zpracovává výsledky měření 

 

3. PRAKTICKÉ MĚŘENÍ ANALOGOVÝMI a 

DIGITÁLNÍMI PŘÍSTROJI 

3.1. měření napětí a proudu 

3.2. měření elektrického odporu 

3.3. měření kapacity 

3.4. měření indukčnosti 

3.5. zpracování výsledkŧ měření 

28 

 

6 

6 

6 

6 

4 
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ROZPIS UČIVA předmětu ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ 
Obor 26 – 52 – H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje 

Výsledky vzdělávání a kompetence  Tematické celky  
Hodi 

ny  

3. ročník 

ţák: 

- volí správný druh měřicího přístroje 

- vyhledává poţadované parametry v 

dokumentaci 

- měří funkční parametry 

elektronických součástek; 

- zaznamenává a vyhodnocuje 

výsledky 

- kontroluje měřením správnou funkci 

elektronických součástek 

- třídí součástky podle hodnot 

 

4. MĚŘENÍ ELEKTRONICKÝCH 

SOUČÁSTEK 

4.1. laboratorní řád, bezpečnostní předpisy 

4.2. kontrola funkčnosti pasivních 

elektronických součástek 

4.3. kontrola funkčnosti aktivních 

polovodičových součástek 

4.4. třídění součástek podle hodnot 

4.5. měření VA charakteristik 

4.6. měření osciloskopem 

4.7. blokové schéma osciloskopu 

4.8. obrazovka osciloskopu 

4.9. vertikální a horizontální vychylovací 

systém osciloskopu 

4.10. metody vyuţití osciloskopu 

80 

40 

 

2 

5 

 

10 

 

2 

3 

7 

1 

2 

2 

 

6 

 

- měří funkční parametry digitálních 

integrovaných obvodŧ v závislosti na 

realizovaných logických funkcích; 

- kontroluje měřením správnou funkci 

obvodŧ a zařízení v oblasti digitální a 

mikroprocesorové techniky; 

5. DIGITÁLNÍ MĚŘENÍ 

5.1. základní pojmy a metodické návody, 

hodinový kmitočet 

5.2. logické integrované obvody, základní 

funkce,  

5.3. parametry a pouţití, rozšířené 

technologie 

5.4. kombinační a sekvenční logické 

funkce, zobrazení výstupŧ 

20 

2 

 

6 

 

6 

 

6 

 

- vypočítá výslednou kapacitu v 

obvodech s paralelním a sériovým 

zapojením kondenzátorŧ; 

- řeší elektrické obvody s kondenzátory 

a stanoví jejich charakteristické 

parametry; 

6. ZPRACOVÁNÍ NAMĚŘENÝCH HODNOT 

6.1. základní pojmy a metodické návody 

6.2. měřicí metody 

6.3. měřicí přístroje 

6.4. chyby měření 

6.5. zpracování výsledkŧ (záznamy, 

protokoly) 

6.6. vizualizace výsledkŧ  

6.7. přehledné zobrazení 

20 

5 

5 

5 

2 

1 

 

1 

1 
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UČEBNÍ OSNOVY -  ELEKTRONIKA  

Obor vzdělávání: Elektromechanik pro zařízení a přístroje 

Forma vzdělávání: denní studium  

Počet vyučovacích hodin za studium: 160  

Platnost: od 1. 9. 2021  

  

Pojetí vyučovacího předmětu  

a) obecné cíle vyučovacího předmětu  

• Obsahový okruh poskytuje ţákŧm potřebné znalosti o elektronických součástkových prvcích 

a jejich běţných obvodových zapojeních, o konstrukci a výrobě elektronických přístrojŧ a 

zařízení uţívaných v prŧmyslové elektronice, spotřební elektronice a přenosové technice. 

• Ţáci se naučí hledat v katalozích součástek. Postupně si osvojují základní pojmy, 

schematické značky obvodových prvkŧ, schematická znázornění a funkci jednoduchých 

elektronických obvodŧ. Znalost funkce a pouţití jednotlivých elektronických součástek a 

jednoduchých elektronických obvodŧ dává předpoklady k pochopení činnosti sloţitějších 

elektronických zařízení a k rozvoji samostatného tvořivého myšlení budoucích absolventŧ. 

• Obsahový okruh doplňuje a prohlubuje znalosti ţákŧ z ostatních obsahových okruhŧ a 

vytváří ucelené specifické návyky odborného charakteru nezbytné pro profesní uplatnění. 

• Obsahový okruh navazuje na učivo okruhŧ elektrotechnika a elektrická měření a dále toto 

učivo rozvíjí. 

 

b) charakteristika učiva  

• Základním učivem jsou funkce, vlastnosti a pouţití základních elektronických součástek, 

stavba, činnost a pouţití jednoduchých elektronických obvodŧ.  Mezi hlavní celky jsou 

zařazeny pasivní a aktivní elektronické součástky, jednoduché frekvenčně závislé obvody, 

usměrňovače, stabilizátory, zesilovače, oscilátory, modulátory, směšovače a demodulátory. 

Dŧraz je poloţen především na oblast polovodičových diskrétních součástek a z obvodŧ na 

činnost a stavbu jednoduchých zesilovačŧ a jejich aplikací. Výuka navazuje na vědomosti 

ze základní a střední školy, získané především v předmětech, jako jsou matematika, fyzika, 

chemie, a vyuţívá i vědomostí a dovedností nabytých zejména v dalších předmětech 

odborného vzdělávání a v hodinách odborného výcviku. 

 

c) pojetí výuky  

• vyučování bude probíhat v odborné učebně 

• při výkladu budou pouţity vhodné prezentační pomŧcky (edukační videa, dataprojektor, 

interaktivní tabule apod.) 

• dŧraz je kladen také na samostatnou práci ţákŧ s individuálním přístupem ke kaţdému z 

nich. Zadávány jsou domácí úkoly, samostudium z učebnic a textŧ a následná diskuse 

• ţáci si budou poznatky zapisovat do sešitŧ, při výuce bude vyuţíváno pracovních listŧ 
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d) hodnocení výsledků ţáků  

• dŧraz je poloţen na porozumění probranému učivu, na schopnost aplikovat dosaţené 

znalosti v praxi a dovednost samostatně uvaţovat, pracovat a tvořit. 

• ţák je hodnocen podle dosahovaných výsledkŧ. Vyuţívá se několika druhŧ ověřování 

osvojení učiva  - zkoušení, testy, sebehodnocení 

• zvládnutí dílčích témat je zjišťováno prŧběţně 

 

e) přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí   

• Předmět elektronika nejvíce rozvíjí odborné kompetence, které jsou bezprostředně nutné pro 

chápání činnosti jednoduchých i sloţitějších elektronických obvodŧ. Rozvíjí dovednost 

získávat a vyuţívat informace i z jiných zdrojŧ (odborná literatura, technická dokumentace, 

časopisy, Internet...) 

• předmět kombinuje poznatky z mnoha dalších vyučovacích předmětŧ, např. elektrotechnika, 

matematika, fyzika, chemie 

• ţák pracuje v kolektivu, kde rozvíjí spolupráci se spoluţáky  

 

 

f) přínos předmětu k rozvoji průřezových témat  

  

Občan v demokratické společnosti  

Rozvíjí kompetence komunikativní, personální a sociální, kompetence k řešení problémŧ a pro 

práci s informacemi. Ţáci jsou připravováni k orientaci v masových médiích, na Internetu a ke 

kritickému hodnocení informací. 

  

Člověk a ţivotní prostředí  

Příprava budoucí generace k myšlení a jednání v souladu s principy udrţitelného rozvoje, k 

vědomí odpovědnosti za udrţení kvality ţivotního prostředí a jeho jednotlivých sloţek a k úctě 

k ţivotu ve všech jeho formách.  

 

Člověk a svět práce  
Cílem prŧřezového tématu je vybavit ţáka znalostmi a kompetencemi, které mu pomohou 

optimálně vyuţít svých osobnostních a odborných předpokladŧ pro úspěšné uplatnění na trhu 

práce a pro budování profesní kariéry a dalšího rozšiřování svých znalostí a schopností. 

 

Informační a komunikační technologie 

Ţáci jsou připravováni k tomu, aby byli schopni pracovat s prostředky informačních 

a komunikačních technologií a efektivně je vyuţívali jak v prŧběhu vzdělávání, tak při 

výkonu povolání, případně k dalšímu studiu. 
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ROZPIS UČIVA předmětu ELEKTRONIKA 
Obor 26 – 52 – H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje 

Výsledky vzdělávání a kompetence  Tematické celky  
Hodi 

ny 

2. ročník 

Ţák: 

- rozlišuje běţné elektronické 

součástky, pasivní prvky, aktivní 

prvky i integrované obvody a umí 

popsat jejich funkci a základní 

pracovní charakteristiky, rozumí a 

uvede zpŧsob jejich označování a má 

přehled o jejich typickém vyuţití; 

- zná schematické značky součástek 

- popíše vlastnosti a funkci pasivních 

prvkŧ elektronických obvodŧ 

- uvede jejich základní parametry a 

pouţití 

- vyhledává a zjišťuje charakteristické 

údaje v katalozích elektronických 

součástek a elektrotechnických 

prvkŧ; 

- propojuje jednotlivé elektronické 

prvky, osazuje a pájí součástky na 

plošný spoj; 

- sestavuje a zapojuje podle 

dokumentace obvody s 

elektronickými součástkami, 

- kompletuje a oţivuje sestavené části 

elektronických funkčních celkŧ či 

desek 

- vysvětlí zapojení jednoduchých 

frekvenčně závislých obvodŧ 

- popisuje s porozuměním činnost 

elektrického funkčního celku nebo 

bloku znázorněného na schématu 

zapojení; 

- zjišťuje a vyhledává podle technické 

dokumentace závady elektronických 

funkčních celkŧ či desek; 

- instaluje, demontuje a vyměňuje 

  

1. ČÁSTI ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ A 

PŘÍSTROJŦ 

1.1. základní prvky elektronických obvodŧ 

a elektrotechnické součástky, včetně 

prvkŧ uţívaných ve frekvenčně 

závislých elektronických obvodech 

1.2. rezistory 

1.3. kondenzátory 

1.4. cívky 

1.5. děliče napětí 

1.6. sériový RC a RL obvod 

1.7. paralelní RC a RL obvod 

1.8. integrované obvody, funkce některých 

typických obvodŧ 

64 

14 

 

2 

 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 
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součástky a elektronické prvky 

- dodrţuje při práci technologickou 

kázeň; 

 

- zná polovodičové součástky a 

elektronické prvky 

- orientuje se v technické dokumentaci 

a zná typická zapojení polovodičŧ 

- popíše vlastnosti a funkci dvojpólŧ a 

čtyřpólŧ 

- vyjmenuje základní parametry 

polovodičových prvkŧ a nakreslí 

jejich VA charakteristiky 

- pouţívá katalogy součástek 

- definuje strukturu hybridních a 

monolitických IO 

- popíše význam výroby integrovaných 

obvodŧ 

2. POLOVODIČOVÉ SOUČÁSTKY A 

TYPICKÁ ZAPOJENÍ PRO RŦZNÁ 

FREKVENČNÍ ZAŘÍZENÍ  

2.1. dvojpól, vícepól, jednobran, dvojbran 

2.2. polovodičové prvky – dioda, tranzistor, 

triak, diak, termistor 

2.3. vakuové elektronky 

2.4. integrované obvody,  

2.5. funkce některých typických obvodŧ 

2.6. význam integrovaných obvodŧ 

2.7. technologie výroby 

14 

 

 

2 

6 

 

1 

1 

1 

2 

1 

 

 

 

- provádí podle dokumentace přípravné 

pracovní činnosti při instalacích a 

opravách elektronických zařízení; 

- popíše vlastnosti zdrojŧ 

- zná hlavní části zdrojŧ 

- popíše vnitřní odpor zdroje a 

vypočítá úbytek napětí na vnitřním 

odporu zdroje 

- nakreslí základní druhy usměrňovačŧ 

- popíše funkci stabilizátoru napětí 

- schematicky znázorňuje a vysvětluje 

funkci elektronických síťových 

zdrojŧ; 

- vyměňuje a opravuje elektrické 

zdroje v elektrotechnických a 

elektronických zařízeních; 

- lokalizuje závady na elektronických 

zařízeních a odstraňuje je; 

3. ZÁKLADNÍ ČÁSTI ELEKTRONICKÝCH 

ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJŦ 

3.1. zdroj stejnosměrný a střídavý 

3.2. vlastnosti a hlavní části zdrojŧ 

3.3. síťové napáječe, usměrňovače 

3.4. usměrňovač jednocestný dvoucestný a 

mŧstkový 

3.5. trojfázový usměrňovač 

3.6. filtrace v usměrňovačích 

3.7. zdvojovače a násobiče 

3.8. měniče napětí DC/DC 

3.9. měniče napětí AC/AC 

3.10. stabilizátory napětí 

20 

 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
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- schematicky znázorňuje a vysvětluje 

funkci běţných elektronických 

zesilovačŧ; 

- popíše nastavení a stabilizaci 

pracovního bodu tranzistoru 

- objasní funkci a pouţití jednotlivých 

druhŧ zesilovačŧ 

- nakreslí je a popíše zapojení vazeb 

mezi stupni zesilovačŧ 

- navrhne vhodná zapojení pro aplikaci 

operačních zesilovačŧ  

- vyměňuje, opravuje a nastavuje 

elektronické zesilovače v běţných 

elektrotechnických a elektronických 

zařízeních; 

 

4. ELEKTRONICKÉ ZESILOVAČE PRO 

BĚŢNÁ FREKVENČNÍ PÁSMA 

4.1. nastavení a stabilizace pracovního bodu 

tranzistoru 

4.2. jednostupňové zesilovače 

4.3. dvoustupňové zesilovače 

4.4. vazba mezi zesilovacími stupni 

4.5. zpětná vazba v zesilovačích 

4.6. nízkofrekvenční zesilovače 

4.7. vysokofrekvenční zesilovače 

4.8. výkonové zesilovače 

4.9. operační zesilovače 

16 

 

2 

 

2 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

2 
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ROZPIS UČIVA předmětu ELEKTRONIKA 
Obor 26 – 52 – H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje 

Výsledky vzdělávání a kompetence  Tematické celky  
Hodi 

ny  

3. ročník 

ţák: 

- objasní principy jednotlivých druhŧ 

modulací 

- popíše činnost základních zapojení 

modulátorŧ, demodulátorŧ 

- a směšovačŧ 

- vyměňuje a opravuje běţná 

elektronická zařízení, zesilovače, 

oscilátory, směšovače, modulátory a 

demodulátory; 

 

5. OSCILÁTORY, SMĚŠOVAČE, 

MODULÁTORY A DEMODULÁTORY 

5.1. vznik periodických kmitŧ, rezonance, 

kladná zpětná vazba v zesilovači 

5.2. LC oscilátory 

5.3. RC oscilátory 

5.4. oscilátory řízené krystalem 

5.5. základní druhy modulace 

5.6. amplitudová a kmitočtová modulace 

5.7. impulzní modulace 

5.8. modulátory, demodulátory směšovač 

96 

16 

 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

- umí popsat šíření zvuku a zná 

základní pojmy ze zvukové techniky; 

- popíše princip slyšení; 

- zná principy elektroakustických 

měničŧ; 

- zná základní typy mikrofonŧ a 

reproduktorŧ; 

- umí popsat základní principy 

záznamu a reprodukce zvuku; 

6. ELEKTROAKUSTIKA 

6.1. základní pojmy z audiotechniky 

6.2. slyšení, lidské ucho 

6.3. elektroakustické měniče 

6.4. mikrofony a reproduktory 

6.5. záznam zvuku mechanický, magnetický 

6.6. záznam zvuku optický a 

magnetooptický (kompaktní disky a 

minidisky) 

6.7. reprodukce zvuku 

9 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

 

 

1 

 

- popíše vznik elektromagnetického 

pole kolem vodiče; 

- popíše šíření elektromagnetických vln 

a jejich polarizaci; 

- zná princip vlnovodŧ; 

- zná parametry vf vedení; 

- popíše vlastnosti základních druhŧ 

antén; 

- zná základní parametry antén; 

7. VZNIK A ŠÍŘENÍ 

ELEKTROMAGNETICKÉHO VLNĚNÍ 

1.1. vznik elektromagnetického pole 

1.2. polarizace elektromagnetických vln 

1.3. vysokofrekvenční vedení 

1.4. vlnovody a rezonátory 

1.5. přijímací a vysílací antény 

10 

 

2 

2 

2 

2 

2 
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- vyjmenuje základní rozdělení 

rozhlasových přijímačŧ; 

- popíše rozhlasovou stereofonii – 

činnost stereofonního dekodéru; 

- zná základní parametry vysílačŧ; 

- na blokovém schématu popíše princip 

vysílače; 

- objasní podstatu televizního přenosu 

- objasní princip funkce obrazovek 

- uvede základní parametry moderních 

televizních přijímačŧ 

- uvede podstatu GSM spojení 

8. PŘENOSOVÝ ŘETĚZEC 

8.1. rozdělení a základní vlastnosti 

přijímačŧ 

8.2. přijímače AM a FM 

8.3. rozhlasová stereofonie 

8.4. rozhlasové a televizní vysílače 

8.5. digitální vysílání 

8.6. rozhlasové a televizní přijímače 

8.7. druţicové spoje 

8.8. GSM 

10 

1 

 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

 

 

- rozlišuje mezi analogovým a 

digitálním signálem 

- ovládá zápis čísel v desítkové, 

dvojkové, osmičkové a šestnáctkové 

soustavě 

- dokáţe převádět čísla mezi 

jednotlivými číselnými soustavami 

- zná zápis desetinných čísel ve 

dvojkové soustavě a dokáţe provádět 

základní aritmetické operace nad 

binárními čísly 

- popíše princip činnosti A/D a D/A 

převodníkŧ 

- zapojuje elektronické logické 

obvody, včetně sekvenčních, realizuje 

samostatně jednoduché funkce 

pomocí hradel; 

specifikuje princip přenosu 

digitálních signálŧ, dokáţe vysvětlit 

zpŧsoby přenosu signálŧ po 

sběrnicích a zpŧsoby adresace 

zařízení 

9. ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ A 

PŘÍSTROJE V DIGITÁLNÍCH 

TECHNOLOGIÍCH 

9.1. úvod do digitální elektroniky,  

9.2. číselné soustavy, kódy,  

9.3. soustava dekadická, binární a 

hexadecimální 

9.4. převody mezi soustavami 

9.5. zápis desetinného čísla v binární 

soustavě 

9.6. aritmetické operace v binární soustavě 

9.7.  logické integrované obvody, základní 

funkce, parametry a pouţití, rozšířené 

technologie 

14 

 

 

2 

2 

3 

 

2 

1 

 

2 

2 
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- umí rozlišit logickou funkci, výrok 

- zná Booleovu algebru a ovládá její 

zákony 

- zvládá sestavit logické funkce ze 

slovních zadání, tyto funkce 

minimalizovat a vyjádřit je pomocí 

logických obvodŧ 

10. LOGICKÉ FUNKCE  

10.1. definice a příklady logických výrokŧ 

10.2. Booleova algebra a její zákony 

10.3. pravdivostní tabulky 

10.4. realizace základních logických funkcí 

10.5. Kombinační logické funkce 

10.6. Sekvenční logické funkce 

12 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

- rozlišuje mezi kombinačními a 

sekvenčními logickými obvody 

- popíše základní logické obvody, 

jejich pravdivostní tabulky a dokáţe 

popsat princip realizace logických 

operací v elektronice; 

- zná základní parametry a vlastnosti 

technologie TTL a CMOS 

- zná definici a rozdělení sekvenčních 

logických obvodŧ 

- zná konstrukci a vyuţití posuvných 

registrŧ a čítačŧ 

11. LOGICKÉ OBVODY 

11.1. definice a rozdělení LO 

11.2. synchronní a asynchronní LO 

11.3. technologie TTL 

11.4. technologie CMOS 

11.5. kombinační logické obvody 

11.6. sekvenční logické obvody 

11.7. klopné obvody, registry, čítače, paměti, 

mikroprocesory a podpŧrné obvody 

posuvné registry 

11.8. multiplexory 

11.9. zpŧsoby připojení na sběrnice, 

adresace, signál přerušení 

20 

2 

2 

1 

1 

2 

2 

6 

 

 

2 

2 

 

- definuje běţně uţívané zpŧsoby 

vzniku a přenosu signálŧ a zpŧsoby 

transformace signálŧ pomocí 

převodníkŧ; 

- vysvětluje princip vyuţití 

elektrických signálŧ v oblasti 

automatické regulace a automatizace; 

12. ELEKTRONICKÉ SIGNÁLY A ZPŦSOBY 

ÚPRAVY SIGNÁLŦ PRO PŘENOS A 

ZPRACOVÁNÍ 

12.1. snímače a převodníky signálŧ 

12.2. koncová zařízení elektrických přístrojŧ 

 

5 

 

 

3 

2 
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UČEBNÍ OSNOVY -  ELEKTROTECHNICKÉ PŘÍSTROJE A ZAŘÍZENÍ  

Obor vzdělávání: Elektromechanik pro zařízení a přístroje 

Forma vzdělávání: denní studium  

Počet vyučovacích hodin za studium: 96  

Platnost: od 1. 9. 2021  

  

Pojetí vyučovacího předmětu  

a) obecné cíle vyučovacího předmětu  

• Cílem obsahového okruhu je seznámení ţáka běţných metod uţívaných při opravách a 

údrţbě elektrických a elektronických zařízení a přístrojŧ.  

• Obsahový okruh poskytuje ţákŧm potřebné znalosti o konstrukci elektrotechnických 

zařízení uţívaných pro rŧzná zařízení, stroje a přístroje. 

• Obsahový okruh navazuje na učivo okruhu elektrotechnika a dále ho rozvíjí. 

• Absolvent předmětu získá přehled o elektrotechnických zařízeních a rozumí funkčním 

principŧm při ovládání a řízení činnosti běţných elektromechanických zařízení. 

 

b) charakteristika učiva  

• Učivo předmětu navazuje na znalosti z oblasti odborných předmětŧ a dovedností získaných 

v předmětu odborný výcvik. Učivo prohlubuje dovednosti a návyky nezbytné pro výkon 

povolání elektromechanika se širokým odborným elektrotechnickým základem. 

• učivo popisuje elektrická a kombinovaná elektrotechnická zařízení a mechanismy, jejich 

druhy, vlastnosti a pouţití. Zahrnuje orientaci v běţné servisní technické dokumentaci tak, 

jak se pouţívá při výrobě, montáţích, revizích a opravách zařízení a obvodŧ. 

 

c) pojetí výuky  

• vyučování bude probíhat v odborné učebně. 

• při výkladu budou vyuţívány obrazové informace a měřicí přístroje a přípravky. Dalším 

doplňkem je vyuţívání vhodných simulačních programŧ. Ţák je veden k samostatné práci s 

odbornou literaturou, katalogy výrobkŧ a ČSN. Pouţity budou vhodné prezentační pomŧcky 

(výukové videozáznamy, dataprojektor, interaktivní tabule apod.) 

• při praktické výuce budou vyuţívány zejména měřicí přístroje a další elektrotechnické 

prvky  

 

d) hodnocení výsledků ţáků  

• zvládnutí dílčích témat je zjišťováno v prŧběhu školního roku ústním zkoušením, 

písemnými pracemi a testy 

• hodnocení známkou nebo bodovým systémem, případně slovním hodnocením  

• při hodnocení ţákŧ se vyučující řídí platným školním řádem 
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e) přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí   

• předmět kombinuje poznatky z mnoha dalších vyučovacích předmětŧ, zejména předmětu 

elektrotechnika. Významná je vazba předmětu k odbornému výcviku 

• vyuţívá zdroje informací z dalších oborŧ, které kriticky posuzuje 

• ţák pracuje v kolektivu, kde rozvíjí spolupráci se spoluţáky a aktivně se zúčastní diskuzí, 

formuluje a obhajuje své názory a řešení, respektuje názory druhých. 

• naučí se vytvářet a uspořádávat poznatky pro pouţití v praktickém výkonu povolání 

 

 

f) přínos předmětu k rozvoji průřezových témat  

  

Občan v demokratické společnosti  

Ţák je veden k tomu, aby na základě dosaţených výsledkŧ a získaných schopností měl 

vhodnou míru sebevědomí a odpovědnosti, aby se naučil komunikaci a vyjednávání s jinými 

lidmi a aby uměl řešit případné konflikty.  

  

Člověk a ţivotní prostředí  

Příprava budoucí generace k myšlení a jednání v souladu s principy udrţitelného rozvoje, k 

vědomí odpovědnosti za udrţení kvality ţivotního prostředí a jeho jednotlivých sloţek a k úctě 

k ţivotu ve všech jeho formách.  

 

Člověk a svět práce  
Ţák si osvojuje a tříbí názory na spotřebu energie, preferuje technické metody a pracovní 

postupy, které jsou šetrné k ţivotnímu prostředí. Uvědomuje si nutnost adekvátního zacházení s 

elektroodpady. 

 

Informační a komunikační technologie 

Ţáci jsou připravováni k tomu, aby byli schopni pracovat s prostředky informačních 

a komunikačních technologií a efektivně je vyuţívali jak v prŧběhu vzdělávání, tak při 

výkonu povolání. V prŧběhu vzdělávání a při samostatném řešení úkolŧ ţák efektivně vyuţívá 

prvkŧ moderních informačních a komunikačních technologií a dále programová vybavení 

měřících přístrojŧ a přístrojŧ s PC rozhraním. 
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ROZPIS UČIVA předmětu ELEKTROTECHNICKÉ PŘÍSTROJE A ZAŘÍZENÍ  

Obor 26 – 52 – H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje 

Výsledky vzdělávání a kompetence  Tematické celky  
Hodi 

ny 

2. ročník 

Ţák: 

- dodrţuje ustanovení týkající se 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

a poţární prevence; 

- při obsluze, běţné údrţbě a čištění 

strojŧ a zařízení postupuje v souladu 

s předpisy a pracovními postupy; 

- popíše příklady bezpečnostních rizik, 

event. nejčastější příčiny úrazŧ a 

jejich prevenci; 

- je seznámen s principy první pomoci 

a pouţívá je 

- poskytne první pomoc při úrazu na 

pracovišti; 

- definuje povinnosti pracovníka i 

zaměstnavatele v případě pracovního 

úrazu; 

  

1. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI 

PRÁCI, HYGIENA PRÁCE, POŢÁRNÍ 

PREVENCE 

1.1. pracovněprávní problematika BOZP 

1.2. bezpečnost technických zařízení 

1.3. protipoţární opatření, druhy hasicích 

přístrojŧ a jejich pouţití 

1.4. první pomoc 

 

32 

4 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

 

- vysvětlí a popíše konstrukci běţných 

elektrických strojŧ, přístrojŧ a 

zařízení; 

- rozlišuje vlastnosti elektrických 

přístrojŧ pro spínání, jištění, 

proudovou ochranu; 

- vysvětlí činnost a popíše zapojení 

ochranných přístrojŧ v elektrickém 

obvodu (pojistka, jistič, chránič, 

přepěťová ochrana); 

- provádí zapojení elektrických 

přístrojŧ podle schématu; 

- uvádí do provozu elektrické přístroje 

a zařízení; 

- lokalizuje závady na elektrických 

přístrojích a zařízeních a odstraňuje 

je; 

2. ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE A ZAŘÍZENÍ  

2.1. rozdělení elektrických přístrojŧ, základní 

pojmy a názvosloví 

2.2. poţadavky na vlastnosti zaručující 

bezpečnou a spolehlivou funkci 

2.3. Spínací přístroje (rozdělení, funkční části, 

podmínky dobrého styku, vznik a zhášení 

oblouku) 

2.4. Elektrické přístroje nízkého napětí. 

2.5. Spínače nn 

2.6. pojistky, jističe a chrániče 

2.7. Ochrany elektrických strojŧ 

2.8. Elektromagnetické stykače a relé 

2.9. Svodiče přepětí – bleskojistky 

16 

2 

 

2 

 

2 

 

 

1 

2 

2 

2 

2 

1 
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- zapojuje a uvádí do provozu 

elektrické světelné zdroje a systémy; 

- lokalizuje závady na světelných 

zdrojích a systémech a odstraňuje je; 

- vytváří technickou dokumentaci 

základních obvodŧ na PC; 

3. OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA A JEJÍ 

ŘÍZENÍ 

3.1.  světelné veličiny a jednotky, měření 

intenzity světla, světelná účinnost 

3.2. světelné zdroje, druhy 

3.3. světelná signalizace 

3.4. technická dokumentace základních 

obvodŧ  

8 

 

2 

 

2 

2 

2 

- vysvětlí zapojení a popíše princip 

činnosti elektrických tepelných 

spotřebičŧ; 

- uvede moţnosti pouţití a regulace 

4. TEPELNÉ SPOTŘEBIČE 

4.1. Tepelné spotřebiče v domácnosti 

4.2. Prŧmyslové tepelné spotřebiče, elektrické 

pece, infrazářiče, 

4.3. elektrické svařování 

4 

1 

2 

 

1 
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ROZPIS UČIVA předmětu ELEKTROTECHNICKÉ PŘÍSTROJE A ZAŘÍZENÍ 
Obor 26 – 52 – H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje 

Výsledky vzdělávání a kompetence  Tematické celky  
Hodi 

ny  

3. ročník 

ţák: 

- rozlišuje druhy elektrických strojŧ 

podle jejich činnosti, popíše a 

definuje principy elektrických 

zapojení elektrických strojŧ; 

- rozlišuje konstrukci běţných 

elektrických strojŧ, jejich zapojení a 

řízení; 

- zapojuje elektrické stroje pro nízké 

napětí a dokáţe překontrolovat jejich 

činnost; 

 

5. ELEKTRICKÉ STROJE  

5.1. rozdělení elektrických strojŧ 

5.2. základní pojmy a názvosloví.  

5.3. poţadavky a parametry dané ČSN  

 

 

 

64 

5 

2 

2 

1 

 

- vysvětlí princip transformátoru; 

- popíše všechny typy zapojení vinutí 

trojfázových transformátorŧ; 

vysvětlí princip funkce speciálních 

druhŧ transformátorŧ (svařovacích, 

rozptylových, přístrojových napětí a 

proudu, autotransformátorŧ) a jejich 

vyuţití v praxi 

6. TRANSFORMÁTORY 

6.1. transformátory, význam a pouţití  

6.2. popis a princip, převod transformátoru,  

6.3. transformátor naprázdno, nakrátko a při 

zatíţení,  

6.4. trojfázový transformátor, paralelní chod, 

činnost, řízení napětí 

6.5. Zvláštní druhy transformátorŧ (měřící, 

autotransformátor, oddělovací aj.) 

6.6. Tlumivky a reaktory (činnost a pouţití) 

12 

1 

2 

3 

 

3 

 

2 

 

1 

 

- vysvětlí principy zapojení el. strojŧ; 

- zná principy elektrických zapojení 

elektrických strojŧ; 

- uvede vlastnosti synchron. strojŧ; 

- vysvětlí výhody a nevýhody motorŧ a 

jejich vyuţití v praxi; 

- rozdělí asynchronní stroje podle 

počtu fází a konstrukce; 

- vysvětlí řízení a regulaci otáček 

elektrických strojŧ; 

-  

7. SYNCHRONNÍ MOTORY A 

KOMPENZÁTORY, ASYNCHRONNÍ 

MOTORY  

7.1. točivé elektrické stroje,  

7.2. princip činnosti asynchronního motoru, 

provedení, 

7.3. rozdělení asynchronních motorŧ 

7.4. spouštění, řízení a regulace otáček 

7.5. reverzace 

10 

 

 

2 

2 

 

2 

2 

2 
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- uvede vlastnosti stejnosměrných 

točivých strojŧ 

- zná princip činnosti komutátoru 

- popíše funkci dynama a regulace 

napětí 

- zná druhy stejnosměrných motorŧ 

- dovede provést kontrolu funkčních 

částí stejnosměrných točivých strojŧ 

8. STEJNOSMĚRNÉ TOČIVÉ STROJE 

8.1. popis a podstata generátorŧ a motoru na 

stejnosměrný proud.  

8.2. komutace a reakce kovy 

8.3. dynama (rozdělení, charakteristiky a 

pouţití)  

8.4. části dynama 

8.5.  buzení, řízení napětí 

8.6. stejnosměrné motory (rozdělení, 

charakteristiky, pouţití),  

8.7. spouštění ss motorŧ a řízení otáček 

10 

2 

 

1 

1 

 

1 

2 

1 

 

2 

 

- měří funkční parametry digitálních 

integrovaných obvodŧ v závislosti na 

realizovaných logických funkcích; 

- kontroluje měřením správnou funkci 

obvodŧ a zařízení v oblasti digitální a 

mikroprocesorové techniky; 

9. AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA  

9.1. programovatelný logický automat 

9.2. fluidní technika 

9.3. prŧmyslové roboty 

9.4. prŧmyslové sítě 

9.5. snímače neelektrických veličin 

 

14 

2 

2 

6 

2 

2 

 

- vytváří si fyzikálně správné představy 

o základech elektrochemie vyuţívané 

v technické oblasti; 

- provádí údrţbu a zabezpečuje 

provozní připravenost akumulátorŧ; 

- popíše zapojení fotovoltaických 

článkŧ, objasní jejich vlastnosti a 

vyuţití 

10. STEJNOSMĚRNÉ ZDROJE  

10.1. principy, uţívané konstrukce,  

10.2. proces nabíjení a vybíjení, 

10.3. kapacita,  

10.4. vnitřní odpor zdroje 

10.5. spojování zdrojŧ 

10.6. provoz a údrţba 

10.7. fotovoltaické zdroje 

11 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

3 

 

- prohlubuje svoje dříve získané 

znalosti a dovednosti 

- pouţívá získané znalosti a dovednosti 

v praktických úlohách 

11. OPAKOVÁNÍ 

 

2 
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UČEBNÍ OSNOVY -  ODBORNÝ VÝCVIK  

Obor vzdělávání: Elektromechanik pro zařízení a přístroje 

Forma vzdělávání: denní studium  

Počet vyučovacích hodin za studium: 1440  

Platnost: od 1. 9. 2021  

  

Pojetí vyučovacího předmětu  

a) obecné cíle vyučovacího předmětu  

• Cílem předmětu je naučit ţáky pochopení podstaty a funkčnosti výrobkŧ a moderních 

technologií, které stále více obsahují výpočetní techniku, naučit se tyto výrobky a 

technologie ovládat a umět s nimi pracovat. Poţadujeme, aby si ţáci teoretické znalosti 

získané ve škole ověřili i prakticky alespoň v základech v dílnách odborného výcviku. Ţáci 

získávají potřebné základní dovednosti v oboru elektrotechniky a elektroniky. Jsou schopni 

číst a pouţívat elektrotechnickou dokumentaci, vyhledávat potřebné údaje v normách a 

odborné literatuře, v tabulkách a diagramech, kreslit schémata jednoduchých součástí a 

obvodŧ.  

• Obsahový okruh doplňuje a prohlubuje znalosti ţákŧ z ostatních obsahových okruhŧ a 

vytváří ucelené specifické návyky odborného charakteru nezbytné pro profesní uplatnění. 

 

b) charakteristika učiva  

• Výuka je zpočátku zaměřena na technologií ručního i strojního zpracování technických 

materiálŧ, ţáci se naučí vyrábět desky plošných spojŧ a osazovat je elektronickými 

součástmi. 

• V dalších částech si ţáci osvojí poznatky z elektroniky při sestavování funkčních celkŧ 

pomocí obvodových a blokových schémat. Ţáci ovládají správné pouţívání 

elektrotechnických materiálŧ a součástek při sestavování jednoduchých i sloţitějších 

elektronických obvodŧ. 

• Učí se zhotovovat a opravovat základní prvky elektronických obvodŧ spotřební, řídicí a 

měřicí elektroniky, provádět jejich oţivování, kontrolu a měření. 

• Absolvent získává praktické dovednosti a teoretické znalosti v oblasti silnoproudé 

elektrotechniky se zaměřením především na montáţe a zapojení základních elektrických 

rozvodŧ a přístrojŧ, opravy spotřebičŧ apod. včetně zásad BOZP. V prŧběhu výuky si ţák 

zdokonaluje téţ dovednosti, které souvisejí s prováděním mechanické kontroly výrobku, 

pájení, měření vstupních a výstupních elektrických veličin apod. 

• Při práci na provozním pracovišti ţáci získávají zkušenosti a osvojí si běţné postupy 

uţívané v elektrotechnické praxi. 
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c) pojetí výuky  

• vyučování bude probíhat v dílnách školy a na provozních pracovištích 

• odborný výcvik je organizován v učebních skupinách, kdy instruktáţ pro cvičné úkoly je 

vedena z části frontálně s následovným praktickým předvedením činnosti. Ţáci jsou vedeni 

k samostatnosti s vyuţitím všech praktických učebních pomŧcek  

• při výuce budou pouţity vhodné prezentační pomŧcky (edukační videa, dataprojektor, 

interaktivní tabule apod.). Při praktické výuce budou vyuţívány zejména montáţní panely a 

další elektrotechnické prvky  

 

d) hodnocení výsledků ţáků  

• při hodnocení je kladen dŧraz na porozumění probraného učiva, na schopnost aplikovat 

dosaţené znalosti v praxi a dovednost samostatně uvaţovat, pracovat ţák je hodnocen za 

dodrţování správných postupŧ při praktické činnosti. 

• na počátku je dáván dŧraz na kvalitativní rozměr výkonu a aţ při opakovaném nácviku bude 

hodnocena i rychlost provedení 

• zvládnutí dílčích témat je zjišťováno v prŧběhu školního roku praktickými úlohami 

• hodnocení známkou nebo bodovým systémem, případně slovním hodnocením  

 

 

e) přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí   

• předmět kombinuje poznatky z většiny odborných vyučovacích předmětŧ a spojuje je 

v ucelený komplet s dŧrazem na praxi 

• vyuţívá zdroje informací z dalších oborŧ, které kriticky posuzuje 

• předmět přispívá ke schopnosti absolventa přijímat nové podněty a přizpŧsobovat se 

neustálým změnám v oboru i na trhu práce. Ţáci jsou vedeni k pozitivnímu vztahu k 

celoţivotnímu vzdělávání ve svém oboru, k získání pozitivního vztahu k povolání, ke 

schopnosti uplatňovat získané odborné kompetence. Cílem výuky je vést ţáka při řešení 

technických problémŧ k samostatnosti, odpovědnosti a týmové práci, k poctivé a 

cílevědomé práci, dŧslednosti, vytrvalosti a k efektivnímu vyuţívání získaných odborných 

kompetencí 

 

 

f) přínos předmětu k rozvoji průřezových témat  

  

Občan v demokratické společnosti  

Rozvíjí kompetence komunikativní, personální a sociální, kompetence k řešení problémŧ a pro 

práci s informacemi. Učí se pracovat v kolektivu a společně řešit problémy obhajovat své 

vlastní názory a postoje k jednotlivcŧm i kolektivu ve škole. 
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Člověk a ţivotní prostředí  

Příprava budoucí generace k myšlení a jednání v souladu s principy udrţitelného rozvoje, k 

vědomí odpovědnosti za udrţení kvality ţivotního prostředí a jeho jednotlivých sloţek a k úctě 

k ţivotu ve všech jeho formách. Ţák vyuţívá získaných poznatkŧ ze všeobecně vzdělávacích 

předmětŧ (základy biologie a ekologie, chemie, tělesná výchova) 

 

Člověk a svět práce  
Cílem prŧřezového tématu je vybavit ţáka znalostmi a kompetencemi, které mu pomohou 

optimálně vyuţít svých osobnostních a odborných předpokladŧ pro úspěšné uplatnění na trhu 

práce a pro budování profesní kariéry. Základním cílem je vést ţáka k jeho úspěšnému 

profesnímu uplatnění na trhu práce, k nutnosti celoţivotního vzdělávání a k poctivé a 

odpovědné práci. 

 

Informační a komunikační technologie 

Ţáci jsou připravováni k tomu, aby byli schopni pracovat s prostředky informačních 

a komunikačních technologií a efektivně je vyuţívali jak v prŧběhu vzdělávání, tak při 

výkonu povolání. 
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ROZPIS UČIVA předmětu ODBORNÝ VÝCVIK 
Obor 26 – 52 – H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje 

Výsledky vzdělávání a kompetence  Tematické celky  
Hodi 

ny 

1. ročník 

Ţák: 

- dodrţuje ustanovení týkající se 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

a poţární prevence; 

- při obsluze, běţné údrţbě a čištění 

strojŧ a zařízení postupuje v souladu 

s předpisy a pracovními postupy; 

- popíše příklady bezpečnostních rizik, 

event. nejčastější příčiny úrazŧ a 

jejich prevenci; 

- je seznámen s principy první pomoci 

a pouţívá je 

- poskytne první pomoc při úrazu na 

pracovišti; 

- definuje povinnosti pracovníka 

- i zaměstnavatele v případě 

pracovního úrazu; 

  

1. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI 

PRÁCI, HYGIENA PRÁCE, POŢÁRNÍ 

PREVENCE  

1.1. pracovněprávní problematika BOZP ve 

školních dílnách 

1.2. bezpečnost technických zařízení 

1.3. protipoţární opatření, druhy hasicích 

přístrojŧ a jejich pouţití 

1.4. první pomoc 

480 

12 

 

 

 

- dle technické dokumentace změří, 

označí a narýsuje poţadovaný tvar 

výrobku - přečte přiloţenou 

technickou dokumentaci 

- pouţívá základní metody rýsování a 

kótování 

- rozpozná rŧzné druhy materiálŧ a 

připraví je na mechanické opracování 

– při práci vyuţívá znalostí čtení z 

technických výkresŧ 

- je seznámen s principy první pomoci 

a pouţívá je 

- volí samostatně zpŧsob opracování 

- k přesnému opracování výrobkŧ 

pouţívá rŧzné technologie opracování 

- k přesnému změření pouţije posuvné 

měřítko a mikrometr 

- řeţe závity do měkkých i tvrdých 

2. PRÁCE PŘI MONTÁŢÍCH A 

DEMONTÁŢÍCH RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ 

MATERIÁLŦ  

2.1. měření  

2.2. orýsování 

2.3. řezání materiálŧ 

2.4. pilování 

2.5. stříhání 

2.6. sekání 

2.7. vrtání – zahlubování 

2.8. řezání závitŧ 

2.9. rovnání a ohýbání 

2.10. nýtování 

2.11. lepení a tmelení 

144 

 

 

12 

12 

12 

24 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 
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materiálŧ 

- osvojí si rŧzné techniky spojování 

- materiálŧ včetně vhodné technologie, 

tzn. spoje šroubované, letované, 

nýtované a lepené 

- slepuje materiály s rŧznými druhy a 

typy lepidel 

 

- uvede zásady bezpečnosti práce při 

strojním obrábění 

- popíše jednotlivé druhy strojního 

obrábění 

- umí obsluhovat soustruh  

- provádí soustruţení válcových ploch, 

upichování a zapichování 

- vyrábí závity 

3. ZÁKLADY STROJNÍHO OBRÁBĚNÍ 

3.1. Bezpečnost práce na pracovišti při 

strojním obrábění a dělení materiálu 

3.2. upínání, vyrovnávání součástí, 

3.3. soustruţení vnitřních a vnějších ploch 

3.4. upichování, zapichování 

3.5. výroba závitŧ, tvarových ploch 

36 

6 

 

6 

12 

6 

6 

 

- k práci si upraví pouţívané ruční 

nářadí s ohledem na bezpečnost práce 

- pouţívá přípravky 

 

4. ÚPRAVA NÁŘADÍ  

4.1. ruční broušení 

4.2. pouţití přípravkŧ 

4.3. strojní broušení  

18 

6 

6 

6 

 

 

 5. SOUBORNÁ PRÁCE 

 

18 

 

- osvojí si techniku pájení kovových 

materiálŧ s pouţitím rŧzných druhŧ 

páječek 

- zná všechny bezpečnostní normy pro 

měkké pájení 

- zná postup a obsluhu trafopáječky a 

mikropáječky 

- volí při pájení vhodný zpŧsob, 

materiály a techniku 

- umí rozeznat správně a špatně 

zapájeny spoj 

 

6. PÁJENÍ 

6.1. technologie pájení 

6.2. pájení kovových materiálŧ 

6.3. pájení pistolovou páječkou 

6.4. pájení mikropáječkou 

6.5. pájení desek plošných spojŧ 

24 

 

6 

6 

6 

6 
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- rozdělí druhy vodičŧ podle materiálŧ, 

prŧřezu, izolace a barvy; 

- zná postupy a normy pro odizolování 

koncŧ vodičŧ a jejich povrchovou 

úpravu provádí spojování vodičŧ 

- rozeznává základní druhy 

pouţívaných vodičŧ a jejich značení 

- umí rozeznat základní druhy 

konektorŧ v elektrotechnice 

- zná technologii pájení vodičŧ do ok 

konektorŧ 

- zná odpovídající normy pro konečný 

vzhled pájeného spoje 

- zná správný postup pájení plošných 

spojŧ 

- zná zásady a postup práce při navíjení 

 

7. ÚPRAVA VODIČŦ 

7.1. normy – barvy vodičŧ 

7.2. kabelové formy a svazky 

7.3. spojování vodičŧ, konektory a 

svorkovnice 

7.4. navíjení ruční a strojní 

7.5. zapojování v elektrotechnice 

7.6. elektrický obvod 

7.7. zásady a bezpečnost el. obvodu, 

spínání, ochrana, jištění 

7.8. zásady montáţe 

66 

6 

6 

6 

 

12 

6 

6 

12 

 

12 

 

- zná jednotky elektrických veličin 

- zná zdroje elektrické energie 

- aplikuje Ohmŧv zákon a 

Kirchhoffovy zákony   

- zapojí zdroj elektrické energie 

- vypočítá hodnoty v jednoduchém 

elektrickém obvodu 

- rozlišuje základní elektrotechnické 

prvky a jejich charakteristické 

vlastnosti 

- provádí výpočty v el. obvodu 

8. ZÁKLADNÍ POJMY 

V ELEKTROTECHNICE 

8.1. jednotky elektrických veličin, převody 

8.2. zdroje elektrické energie 

8.3. Ohmŧv zákon, Kirchhoffovy zákony 

8.4. materiály: vodiče, izolanty 

8.5. praktické ukázky a jednoduché výpočty 

36 

 

6 

6 

6 

6 

12 

 

- rozlišuje základní části elektrických 

obvodŧ 

- uvádí do provozu elektrické přístroje 

a zařízení 

- zná normy pro zapojení spínačŧ a 

přepínačŧ 

- provádí zapojování elektrických 

obvodŧ 

- provádí zapojování zásuvek 

230V,400V 

9. ZAPOJOVÁNÍ JEDNODUCHÝCH 

ELEKTRICKÝCH OBVODŦ 

9.1. normy  

9.2. zapojování spínačŧ a přepínačŧ 

9.3. zapojování zásuvek 230V,400V 

9.4. zapojování v soustavách IT,TT,TN-C, 

TN-S,TN-C-S 

36 

 

6 

12 

6 

12 
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- zapojuje a uvádí do provozu 

elektrické světelné zdroje a systémy; 

- odhaluje závady v obvodech 

elektrických přístrojŧ a zařízení a 

odstraňuje je 

 

- volí postupy a vhodnou metodu 

měření 

- rozpozná druhy měřicích přístrojŧ 

- měří přímou a nepřímou metodou 

- změří základní elektrické veličiny – 

vypočítá hodnotu bočníku a 

předřadného odporu 

- měří ve stejnosměrných i střídavých 

obvodech 

10. ZÁKLADNÍ MĚŘENÍ ELEKTRICKÝCH 

VELIČIN 

10.1. účel měření, postup, metody, princip 

měřicích přístrojŧ  

10.2. zapojení měřících přístrojŧ do obvodu 

10.3. měření základních elektrických veličin  

 

36 

 

12 

 

12 

12 

 

 

- zná běţné elektronické součástky, 

pasivní prvky, aktivní prvky a umí 

popsat jejich funkci a základní 

pracovní charakteristiky  

- rozumí zpŧsobu jejich označování a 

má přehled o jejich typickém vyuţití 

- zná rŧzné druhy technické a 

elektrotechnické dokumentace 

- vyhledává a zjišťuje charakteristické 

údaje v katalozích elektronických 

součástek a elektrotechnických prvkŧ 

- osazuje, kompletuje a oţivuje 

sestavené části 

- čte a kreslí elektrotechnická schémata 

jednoduchých i sloţitějších  

- zapojení elektrických obvodŧ 

- rozliší jednotlivé části zapojení 

elektrického obvodu 

- změří, lokalizuje a odstraní závadu 

11. ZÁKLADNÍ PRVKY ELEKTRONICKÝCH 

OBVODŦ  

11.1. pasivní elektronické součástky 

11.2. aktivní elektronické součástky 

11.3. praktická zapojení s pasivními a 

aktivními prvky 

27 

 

6 

6 

15 
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- navrhne desku plošných spojŧ podle 

schématu 

- vyrobí DPS rŧznými metodami k 

praktickému pouţití 

- osazuje a pájí součástky na plošný 

spoj 

- propojuje jednotlivé elektronické 

prvky, osazuje a pájí součástky na 

plošný spoj; 

- sestavuje a zapojuje podle 

dokumentace obvody s 

elektronickými součástkami, 

- kompletuje a oţivuje sestavené části 

elektronických funkčních celkŧ či 

desek 

- instaluje, demontuje a vyměňuje 

součástky a elektronické prvky 

 

12. VÝROBA PLOŠNÝCH SPOJŦ 

12.1. BOZP při výrobě DPS 

12.2. materiály pro DPS 

12.3. druhy technologií výroby DPS 

12.4. návrh, výroba a osazení DPS 

27 

6 

6 

6 

9 
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ROZPIS UČIVA předmětu ODBORNÝ VÝCVIK 
Obor 26 – 52 – H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje 

Výsledky vzdělávání a kompetence  Tematické celky  
Hodi 

ny  

2. ročník 

ţák: 

- dodrţuje ustanovení BOZP na 

elektrických zařízeních do 1000V a 

ustanovení poţární prevence 

- kreslí elektrotechnická schémata 

- zapojí elektrické přístroje včetně 

ochran dle schématu 

 

13. ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE A ZAŘÍZENÍ 

13.1. BOZP při obsluze, údrţbě a čistění, 

vyhláška 50 / 1978 Sb. 

13.2. poţární prevence 

13.3. stykače: ovládání, reverzace 

13.4. rozdělení elektrických přístrojŧ – 

zapojování základních elektrických 

přístrojŧ a obvodŧ dle schémat 

480 

42 

 

12 

6 

6 

18 

 

- rozliší vlastnosti elektrických strojŧ 

- zná princip a funkci elektrických 

strojŧ 

- dokáţe navrhnout transformátor 

- umí provést kontrolu funkčnosti 

elektrických strojŧ 

- lokalizuje a odstraňuje závady 

14. ELEKTRICKÉ STROJE  

14.1. rozdělení: točivé, netočivé 

14.2. transformátor: popis, princip, 

provedení, návrh, výpočet 

14.3. alternátor - princip, konstrukce 

14.4. elektromotor - princip, konstrukce 

120 

18 

30 

 

30 

42 

 

- rozlišuje druhy světelných zdrojŧ 

- zapojí zdroje světelné energie v sítích 

TNC a TNS 

- vyhledá a odstraní závady 

15. OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA 

15.1. světelné veličiny 

15.2. světelné zdroje 

15.3. praktická zapojení 

60 

6 

12 

42 

 

- navrhne a zapojí jednoduchý 

stabilizovaný zdroj 

- vypočítá filtrační kondenzátor v 

závislosti na napětí a odebíraném 

proudu - graficky znázorní prŧběhy 

napětí usměrňovače 

- dle elektrotechnické dokumentace 

zapojí sloţitější stabilizovaný zdroj 

včetně výroby DPS a oţivení 

16. SÍŤOVÉ NAPÁJEČE - ZDROJE  

16.1. zdroje spínané, nespínané 

16.2. stavba usměrňovačŧ 

16.3. zásady stabilizace 

16.4. stavba jednoduchých stabilizátorŧ 

60 

12 

12 

12 

24 
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- podle schématu zapojí jednostupňový 

nebo dvojstupňový nf zesilovač, 

nastaví pracovní body tranzistorŧ a 

oţiví jej, osciloskopem změří jeho 

zesílení 

- diagnostikuje a odstraní závady 

- podle schématu sestaví elektrický 

obvod s operačním zesilovačem, 

oţiví, případně jej změří a odstraní 

závady 

17. ELEKTRONICKÉ ZESILOVAČE  

17.1. rozdělení zesilovačŧ – nízkofrekvenční, 

vysokofrekvenční 

17.2. vlastnosti zesilovačŧ a jejich pouţití 

17.3. stavba jednoduchého zesilovače 

60 

12 

 

12 

36 

 

 

- změří a spočítá základní veličiny 

- vypočte frekvenci oscilátoru 

- zapojí dle dokumentace na DPS 

funkční oscilátor 

18. OSCILÁTORY  

18.1. funkce a stavba oscilátorŧ 

18.2. zpŧsob měření a výpočtu frekvence 

30 

6 

24 

 

- vysvětlí vyuţití modulace a 

demodulace v praxi 

- graficky znázorní prŧběhy signálŧ 

- zapojí mikrofonní vysílač a přijímač, 

obvody oţiví 

- lokalizuje závady na těchto 

elektronických zařízeních a odstraní 

je 

19. MODULÁTORY A DEMODULÁTORY  

19.1. princip a druhy modulace a demodulace 

19.2. princip infravysílače a infrapřijímače 

19.3. přenos signálu, přijímač, vysílač 

19.4. zapojení mikrofonního vysílače a 

přijímače 

30 

6 

 

6 

6 

12 

 

- sestaví jednoduché rovnice z členŧ 

NAND 

- vyplní pravdivostní tabulku, nakreslí 

a vysvětlí kontaktní schéma 

- podle schématu zapojí jednoduché 

tvarovací a kombinační logické 

obvody a ověří jejich činnost 

- podle schématu zapojí a oţiví 

logickou sondu a pouţívá ji při 

měření v logických obvodech 

20. ELEKTRONICKÉ OBVODY  

20.1. úvod do digitální techniky 

20.2. číselné soustavy 

20.3. základní logické funkce 

20.4. spínací obvody 

20.5. impulsní a tvarovací obvody 

20.6. kombinační logické obvody 

20.7. realizace jednotlivých digitálních 

obvodŧ 

78 

6 

6 

6 

6 

12 

12 

30 
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ROZPIS UČIVA předmětu ODBORNÝ VÝCVIK 
Obor 26 – 52 – H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje 

Výsledky vzdělávání a kompetence  Tematické celky  
Hodi 

ny  

3. ročník 

ţák: 

- ověřuje funkce integrovaných obvodŧ 

- porovnává vlastnosti integrovaných 

obvodŧ s datovými listy 

 

 

21. OVĚŘOVÁNÍ FUNKCE 

INTEGROVANÝCH OBVODŦ  

21.1. sekvenční obvody 

21.2. klopné obvody 

21.3. posuvné registry 

21.4. AD/DA převodníky 

21.5. dekodéry, číselné zobrazovače 

21.6. paměti 

21.7. čítače 

480 

66 

 

12 

12 

6 

12 

12 

6 

6 

 

- rozliší vlastnosti elektrických strojŧ 

- pracuje při výrobě, údrţbě a opravách 

elektrických zařízení a přístrojŧ 

- v praxi vyuţívá získaných znalostí 

- umí provést kontrolu funkčnosti 

elektrických zařízení a přístrojŧ 

- lokalizuje a odstraňuje závady 

22. PRÁCE NA PROVOZNÍM PRACOVIŠTI  

22.1. BOZP na pracovišti 

22.2. zapojení do pracovního procesu 

22.3. aplikace vědomostí v praxi 

22.4. získávání nových technických znalostí 

od zkušenějších pracovníkŧ 

22.5. ověření vědomostí a praktických 

znalostí získaných ve školních dílnách 

366 

6 

90 

90 

90 

 

90 

 

- lokalizuje a odstraňuje závady 

v obvodech elektrických zařízení a 

přístrojŧ 

- dodrţuje základní bezpečnostní 

předpisy oboru elektrotechniky vyhl. 

50/1978 Sb. 

23. OPAKOVÁNÍ  

23.1. kontrolní a cvičné práce 

23.2. příprava a opakování k závěrečné 

zkoušce 

23.3. zásady BOZP, vyhláška 50/1978 Sb. 

48 

12 

12 

 

24 

 

 


