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2. Úvodní identifikační údaje
Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,
Vlašim, Zámek 1
Adresa školy: Zámek 1, 258 01 Vlašim
Zřizovatel: Krajský úřad – Středočeský kraj
Adresa zřizovatele: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Název školního vzdělávacího programu: Zednické práce
Kód a název oboru vzdělání: 36-67-E/01 Zednické práce
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní forma
Platnost: od 1. 9. 2012 počínaje 1. ročníkem
Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání 3667-E/01 Zednické práce, vydaného Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy dne 6.5.2009 č.j. 9325/2009-23.
Ředitel školy:

Ing. Vladislav Novotný

Kontakty pro komunikaci se školou
Telefonní číslo:
Fax:
E-mailová adresa:
Adresa webu:

317 842 279
317 844 021
info@sosasou-vlasim.cz
www.sosasou-vlasim.cz
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SEZNAM ZPRACOVATELŮ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ
Předmět

Zpracovatel

Český jazyk a literatura

Jana Kubáňová

Anglický jazyk

Jana Kubáňová

Občanská nauka

Jana Kubáňová

Matematika

Mgr. Hana Průchová

Tělesná výchova

Karel Prisching

Informatika

František Hrdina

Odborné kreslení

Lada Suchánková

Materiály

Lada Suchánková

Technologie

Lada Suchánková

Přestavba budov

Lada Suchánková

Odborný výcvik

Oldřich Rataj
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3. Profil absolventa
Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,
Vlašim, Zámek 1
Adresa školy: Zámek 1, 258 01 Vlašim
Zřizovatel: Krajský úřad – Středočeský kraj
Adresa zřizovatele: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Název školního vzdělávacího programu: Zednické práce
Kód a název oboru vzdělání: 36-67-E/01 Zednické práce
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Způsob ukončení vzdělávání: závěrečná zkouška
Potvrzení dosaženého vzdělání: vysvědčení o závěrečné zkoušce a
výuční list
Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní forma
Platnost: od 1. 9. 2012 počínaje 1. ročníkem
Uplatnění absolventa v praxi
Absolvent, který je připravován na základě tohoto ŠVP, se uplatní v praxi ve stavebních
firmách v povolání zednické práce, a to v pozici zaměstnance jako zedník popř. stavební
dělník a po dosažení potřebné praxe příp. i jako zaměstnavatel. Absolvent je schopen provádět
zednické práce na pozemních stavbách, tj. betonování, zdění zdiva z různých druhů materiálů,
monolitické a montované vodorovné konstrukce, povrchové úpravy, jednoduché tepelné
izolace a hydroizolace, osazovat výrobky přidružené stavební výroby a práce při přestavbách
budov.

Kompetence absolventa
Popis (výčet) očekávaných výsledků vzdělávání ( kompetencí) absolventa
Očekávané výsledky vzdělávání absolventa
Zahrnují odborné kompetence vztahující se k oboru vzdělání, odborné kompetence obecněji
vyžadované, které vyjadřují postoje a návyky, ke kterým vzdělávání směřuje, výsledky
vzdělávání, které se vztahují k rozvoji klíčových kompetencí a specifické výsledky
vzdělávání, na které se vzdělávací program zaměřuje. Absolvent v oblasti výkonu profese:
- samostatně provádí základní zednické a betonářské práce na pozemních stavbách podle
příslušné dokumentace
- zvládá přípravu a organizaci svého pracoviště
- pracuje s návrhy a technickou dokumentací
- čte jednoduché stavební výkresy
- zhotovuje jednoduché stavební náčrty
- provádí jednoduché výpočty spotřeby materiálu
- připravuje a organizuje své pracoviště
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volí a používá vhodné nářadí, mechanizační prostředky
správně používá materiál a výrobky pro zednické práce
dopravuje a připravuje materiál na zpracování
pracuje podle technologických postupů
posuzuje optimální pracovní podmínky (teplota vzduchu, vlhkost)
pracuje podle materiálové a technické normy
sleduje a hodnotí kvalitu práce v rozsahu své kvalifikace
omezuje negativní vliv činnosti v oboru na životní prostředí
rozpoznává rizikové látky a nakládání s odpady v souladu s platnými předpisy
chápe bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i
dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klienti, zákazníci, návštěvníci)
zná a dodržuje základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a požární prevence
osvojuje si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti, včetně
zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazujícími jednotkami (monitory, displeji
apod.), rozpozná možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví
zná systém péče o zdraví pracujících
je vybaven vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém
onemocnění nebo úrazu a snaží se poskytnutí první pomoci
chápe kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména firmy nebo
podniku
dodržuje stanovené normy a předpisy související se systémem řízení jakosti
zavedeným na pracovišti
dbá na zabezpečení parametrů kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňuje
požadavky klientů
zná význam, účel a užitečnost vykonané práce její finanční, popř. společenské
ohodnocení
zvažuje při plánování a posuzování určité činnosti možné náklady, výnosy a zisk, vliv na
životní prostředí, sociální dopady
efektivně hospodaří s finančními prostředky
nakládá s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s
ohledem na životní prostředí

Absolvent je veden tak, aby
- znal své reálné odborné i osobnostní kvality, konstruktivně zvažoval své možnosti v
oblasti profesní dráhy
- měl základní přehled o nabídce profesních a vzdělávacích možností a příležitostí v
regionu, uměl zjistit a posoudit alternativy svého pracovního uplatnění a jim odpovídající
potřeby dalšího vzdělávání
- vhodným způsobem prezentoval výsledky své práce i své dispozice k dalšímu
profesnímu i osobnostnímu rozvoji
- měl reálnou představu o kvalitě své práce, pracoval přesně, svědomitě a pečlivě,
dosahoval kvalitních výsledků a konstruktivně přistupoval ke kritice a
k odstraňování případných nedostatků
- uvažoval a jednal ekonomicky v osobním i pracovním životě, projevoval se jako
hospodárný a loajální pracovník v pozici zaměstnance, měl vytvořeny základní
předpoklady pro rozvoj vlastních aktivit.
Další výsledky vzdělávání
Předpoklady absolventa pro další rozvoj v pracovním, občanském i osobním životě:
- vyjadřuje se v mateřském jazyce přiměřeně situaci každodenního a pracovního
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života
vyjadřuje se s ohledem na své zdravotní postižení, vysvětlí a zdůvodní svůj názor,
jednání i potřeby
své dovednosti a vědomosti dovede prakticky využívat v písemném a ústním projevu, ve
styku s jinými lidmi a různými institucemi, při řešení praktických otázek svého
rozhodování, jednání a hodnocení, při řešení problémů osobního, právního a sociálního
charakteru
uvědomuje si vlastní kulturní a národní identitu, dodržuje zákony
uplatňuje numerické znalosti
používá prostředky informační a komunikační technologie ke komunikaci, pro získávání
a zpracování informací ve všech oblastech, zejména v osobním a
pracovním životě
pomocí internetu vyhledává informace a komunikuje elektronickou poštou
ovládá práci se základními textovými a tabulkovými editory
používá zásady správné relaxace a regenerace duševních a fyzických sil, dbá na zdravý
životní styl a zdokonalování své tělesné zdatnosti
chrání životní prostředí a aktivně se zapojuje do jeho udržování a zlepšování
je tolerantní k estetickému cítění, vkusu a zájmu druhých lidí, ctí a chrání materiální a
kulturní hodnoty
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4. Charakteristika školního vzdělávacího programu
Název ŠVP: Zednické práce
Kód a název oboru vzdělání: 36-67-E/01 Zednické práce
Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní forma
Platnost: od 1. 9. 2012 počínaje 1. ročníkem
Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Popis celkového pojetí vzdělávání
Náplní vzdělávání je teoretické vyučování a praktická výuka formou odborného výcviku. ŠVP
rozpracovává do konkrétní podoby RVP Zednické práce, upřesňuje obsah teoretické výuky i
praktického výcviku. Je zvolena forma předmětového uspořádání. Disponibilní hodiny byly
využity především pro posílení hodinové dotace odborných předmětů a dále pro zařazení
výuky předmětu Anglický jazyk. ŠVP vychází z požadavků regionálních podniků a
v učebních osnovách jsou zahrnuta témata pro zajištění uplatnitelnosti absolventů na trhu
práce. V oblasti vzdělávací strategie je klíčová spolupráce a vzájemná provázanost mezi
teoretickými předměty a odborným výcvikem. Jsou využívány názorné metody výuky, které
umožňují hlubší pochopení vyučované problematiky. Nezastupitelnou roli v rozvoji
odborných kompetencí má produktivní práce žáků v odborném výcviku, realizovaná mimo
jiné na smluvních pracovištích a smluvních zakázkách. Kapacita oboru zednické práce v SOŠ
a SOU Vlašim, která je max. 14 žáků v ročníku, odpovídá výukovým možnostem školy,
nestačí však na přirozenou obměnu pracovníků v regionu. Absolventi nacházejí zaměstnání ve
stavebnictví jako kvalifikovaní pracovníci. Škola definuje svou vzdělávací strategii v oboru
jako jednotlivé zásady, které musí prolínat celým výchovně-vzdělávacím procesem. Vytváří v
žácích profesionální návyky, které budoucí zaměstnavatel bude využívat a které dostatečně
ekonomicky ocení.

Stěžejní metody výuky využívané v rámci praktického a teoretického
vyučování
Metody a formy vzdělávací práce volí vyučující se zřetelem k charakteru předmětů a
konkrétní situaci v pedagogickém procesu. V koordinaci s ostatními vyučujícími vyvíjí
soustavnou péči o získávání a rozvíjení požadovaných profesních znalostí, vlastností a
schopností, dále profesní vystupování, estetické cítění, kultivované vyjadřování, vstřícné
jednání se zákazníky a spolupracovníky, schopnost spolupracovat, odpovědně rozhodovat
apod.
Metody a formy výuky jsou voleny s ohledem na obsah konkrétního učiva a výsledků
vzdělávání, kterého se má dosáhnout. Učitelé volí metody podle svých potřeb a zkušeností a s
ohledem na charakter vyučovaného předmětu.
Uplatňují vhodnou motivaci, která stimuluje práci žáků a nejčastěji se opírá o zájem o zvolený
učební obor. Podobně aplikační příklady jsou vybírány tak, aby se týkaly problematiky
odborných předmětů. Tomu odpovídají adekvátní metodické přístupy ve výuce: výklad s
návazností na znalost žáků, řízený rozhovor, diskuse, samostatné řešení úkolů, problémové
učení, skupinová práce, individuální práce, práce s textem, čtení textu s porozuměním, práce s
počítačem a dalšími informačními a komunikačním technologiemi, zařazení soutěží,
simulačních a situačních metod, setkání s odborníky, odborné exkurze.
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Důležité je přistupovat k jednotlivým žákům diferencovaně podle individuálních možností a
věkových a výukových specifik.
Důraz je zejména kladen na individuální práce žáků, především na osobní zodpovědnost a
samostatnost, schopnost kooperace a týmové spolupráce se záměrem odpovídajícího
sebehodnocení a poznání svých možností a ovlivňování žákovských postojů - samostatné
práce žáků, skupinové práce, referáty, prezentace písemné, ústní a praktické, společné
hodnocení/sebehodnocení, analýza výsledků.
Důležitou složkou teoretické a praktické výuky je používání názorných pomůcek v různé
formě, které žákovi usnadňují pochopení učiva, jako nástěnné obrazy, pracovní listy,
nahrávky, instruktážní a výukové video, exkurze. K procvičování a upevňování učiva se
využívají různé formy ústních, písemných a praktických cvičení, soutěže, simulační metody,
apod.
Velký důraz je kladen na vytváření mezipředmětových vazeb, které rozšiřují klíčové
kompetence žáka. Součástí výuky jsou besedy s odborníky, návštěvy výstav, odborné
exkurze, soutěže a různé formy zapojení žáka do prezentačních akcí školy.
Praktické vyučování umožňuje žákům využití teoretických poznatků v praxi, ověření a
rozšíření odborných znalostí a pěstování dovedností potřebných pro daný obor tak, aby žák
získal jistotu při provádění praktických činností, byl samostatný, dokázal prakticky použít
nabyté znalosti při řešení a plnění praktického úkolu. Žáci jsou vedeni k odpovědnosti za
plnění úkolů a kvalitu vykonané práce jednotlivce i kolektivu. Používané metody rozvíjí
komunikační dovednosti, estetické cítění, upevňování pracovních návyků. Žáci se v rámci
odborného výcviku podílejí na přípravě a realizaci stavebních akcí, tyto příležitosti rozšiřují
odborné znalosti a dovednosti žáků.
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Způsob rozvoje odborných a klíčových kompetencí
Vzdělání v oboru směřuje k tomu, aby si žáci vytvořili na úrovni odpovídající jejich
individuálním schopnostem a učebním předpokladům následující klíčové kompetence:
Kompetence k učení
- využívat techniky učení, které mohou uplatnit v celoživotním vzdělávání, umět si
vytvořit vhodný studijní režim a podmínky
- číst s porozuměním texty, umět vyhledávat a zpracovávat informace, uživatelsky
využívat různé informační zdroje, elektronická i jiná média, včetně zkušeností svých
a jiných lidí
- ovládat práci s textem
- s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov) a
pořizovat si poznámky
- stanovit si cíle svého učení (např. metoda postupných kroků), přijímat hodnocení
výsledků učení od jiných lidí
- znát možnosti svého dalšího vzdělávání v oboru, povolání
Kompetence k řešení problémů
- porozumět zadání úkolů, rozpoznat jádro problému, umět získat informace k řešení
problému samostatně nebo s lidmi v kolektivu (týmové řešení)
- navrhovat způsoby řešení problémů
- volit nejrůznější pomůcky, metody, techniky vhodné pro splnění jednotlivých aktivit
- využívat při řešení problémů dřívější zkušenosti
Komunikativní kompetence
- umět se vyjadřovat v mateřském jazyce mluvenou i psanou formou tak, j ak to
vyžaduje komunikační situace (prezentovat se při oficiálním jednání se
zaměstnavatelem, na úřadech apod.)
- své myšlenky vyjadřovat srozumitelně vhodným způsobem
- diskutovat, naslouchat druhým lidem, mít vlastní názor
- zpracovávat věcně správně a srozumitelně přiměřeně náročné texty na běžná témata,
pracovní a jiné písemnosti (např. žádosti, formuláře, strukturovaný životopis,
pracovní postupy...)
Personální a sociální kompetence
- posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, reagovat odpovídajícím způsobem na
hodnocení svého vystupování a způsobu jednání, přijmout radu i kritiku, předcházet
konfliktům a diskriminaci
- zadané úkoly plnit zodpovědně podle svých schopností a možností, ověřovat si
získané poznatky
- mít zodpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický a duševní rozvoj, být si
vědom důsledků nezdravého životního stylu a závislostí
- adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky, být připraven řešit své
sociální a ekonomické záležitosti
- pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností
- být finančně gramotný
Občanské kompetence a kulturní povědomí
- jednat odpovědně a samostatně ve vlastním i veřejném zájmu
- dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí, j ejich kulturní
specifika, oprostit se od nesnášenlivosti, xenofobie, diskriminace
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jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování
získat základní pro život potřebné znalosti o fungování demokratické společnosti
uvědomovat si vlastní kulturní, národní a osobní identitu, přistupovat k aktivní
toleranci identity druhých lidí
zajímat se o politické a společenské dění u nás a ve světě
chápat význam životního prostředí pro člověka, jednat v duchu udržitelného rozvoje,
získávat informace o ekologických výrobcích a šetrném způsobu chování
k životnímu prostředí
uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a
spoluzodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních
zajímat se odění u nás i ve světě, uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho
minulost i současnost v evropském a světovém kontextu, podporovat hodnoty místní,
národní a evropské kultury

Kompetence k pracovnímu uplatnění
- mít vědomosti a dovednosti potřebné pro orientaci na trhu práce, v pracovněprávních
vztazích a v činnostech podniku
- mít reálnou představu o situaci na trhu práce, platových a jiných podmínkách
v oboru a o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky, umět srovnávat se svými
představami
- mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, uvědomovat si význam
celoživotního učení, být připraven přizpůsobovat se měnícím se pracovním
podmínkám
- získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech, využívat
poradenských a zprostředkovatelských služeb
- znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků, dokázat vhodně
komunikovat s nastávajícími zaměstnavateli
Matematické kompetence
- při své práci umět využívat matematické dovednosti, postupy, používat a převádět
jednotky, provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy
- číst různé formy grafického znázornění (tabulky, schémata, grafy apod.)
- používat pojmy kvantifikujícího charakteru (např. odhad, velikost, množství),
některé matematické vzorce
- rozpoznat základní tvary předmětů, jejich vzájemnou polohu v rovině a prostoru
- aplikovat matematické postupy při řešení praktických úkolů v běžné praxi
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s
informacemi
- pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky ICT
- pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením
- komunikovat elektronickou poštou
- získávat informace z internetu
- pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných,
elektronických, audiovizuálních
- posuzovat věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat
k získávaným informacím, být mediálně gramotní
Během studia je žák veden tak, aby si byl vědom svých osobních možností a kvalit, aby uměl
pracovat samostatně i v týmu. Výuka pomáhá rozvoji osobnosti a vytváří předpoklady k tomu,
aby se žák správně zapojil do společnosti a měl možnost dalšího rozvoje. Výchovný a
vzdělávací proces je veden tak, aby se žák choval zodpovědně při plnění pracovních úkolů a
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aby zodpovídal za své jednání v různých občanských i pracovních situacích. Rozvíjení
klíčových kompetencí je vhodně zařazeno do všech předmětů. Proces uplatňování klíčových
kompetencí je veden tak, aby byl soustavný a vykazoval vývojový posun během studia.
Jednotný přístup pedagogů se promítá v jejich požadavcích na chování žáka ve škole i na
akcích organizovaných školou, na vytváření příznivého klimatu ve škole. Upevňování a
rozvíjení kompetencí vede k vhodnému zapojení žáka do kolektivu, ve kterém bude
uplatňovat své schopnosti a bude také umět respektovat druhé a spolupracovat s nimi.
Základním nástrojem rozvoje klíčových kompetencí jsou vhodné vyučovací strategie,
postupy, diskuse, rozhovor, výklad, přednáška, modelové situace, zařazování vhodných témat
a příkladů z praxe tak, aby žáci jednali odpovědně, samostatně, aktivně a iniciativně. Rozvíjet
u žáků mimoškolní aktivity, které povedou k podpoře jejich motivace, vlastních aktivit a
kreativity.
V rámci výuky přistupovat k jednotlivým žákům diferencovaně podle jejich individuálních
možností a věkových specifik:
-

-

-

-

-

žáky vést vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech
mluvených i psaných, své myšlenky a promluvy umět formulovat srozumitelně a
souvisle
vhodně se prezentovat při oficiálním jednání
naslouchat druhým, účastnit se diskusí, aby uměli formulovat a zdůvodnit své
názory, postoje a návrhy, aby byli schopni vyslechnout názory druhých a uměli na
ně vhodně reagovat
využívat informačních technologií ke zpracování odborných témat, pracovních a
jiných písemností, používat přitom adekvátní stylistické a jazykové prostředky
včetně odborné terminologie
zadávat samostatné úkoly, jejich prezentace, modelování problémových situací tak,
aby se žáci naučili řešit samostatně běžné pracovní i mimopracovní problémy, aby
byli schopni porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, aby uměli získat
informace potřebné k řešení problému, navrhnout, vysvětlit nebo zdůvodnit způsob
řešení, popř. varianty řešení, aby se naučili pracovat samostatně i v týmu
zajišťování praxe i na jiných odborných pracovištích, aby se žáci naučili adaptovat
na jiná pracovní prostředí, nové požadavky, přijímali a plnili svěřené úkoly,
pracovali samostatně i v týmu, získali pozitivní vztah k povolání a k práci,
uvědomovali si rizika a dopady nezaměstnanosti pro jedince, rodinu a společnost;
měli aktuální přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru a
povolání, získali reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v
oboru a o možnostech profesní kariéry, znali požadavky zaměstnavatelů na
zaměstnance a byli schopni srovnávat je se svými předpoklady a možnostmi.

1. ročník
Vytvářet podmínky pro úspěšnou adaptaci žáků na jednotlivých pracovištích odborného
výcviku. Posilovat u žáků kladný vztah ke zvolenému oboru, dodržování režimů a řádů školy.
Průběžně ověřovat znalosti a dovednosti, sledovat školní docházku a vyvozovat opatření ze
záškoláctví. Zvýšenou pozornost věnovat dodržování bezpečnosti a hygieny při práci.
2. ročník
Využívat poznatků a úrovně vědomostí a návyků z prvního ročníku. Vyžadovat kvalitu
prováděné práce, její kontrolu a konečné vyhodnocování. Zájem o zvolený obor u žáků
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prohlubovat soutěžemi v rámci školy i regionu. Prohlubování pracovních návyků považovat
za stěžejní spolu s dodržováním pracovních postupů, bezpečnosti při práci a hygieně práce.
3. ročník
Klást důraz na kvalitu a pečlivost odváděné práce, na získání a upevňování pracovních
návyků. Žáky připravovat ke vstupu do pracovního procesu. Trvale vyhodnocovat klady a
nedostatky v práci žáků. Průběžně připravovat žáky ke kvalitnímu zvládnutí závěrečných
zkoušek

Organizace výuky
Teoretická výuka se s praktickou výukou střídají v první a druhém ročníku v pravidelných
týdenních cyklech, ve třetím ročníku je posílen odborný výcvik tak, že v desetidenním cyklu
jsou tři dny školy a sedm dní odborný výcvik. Organizace výuky probíhá v souladu s platnou
legislativou, školním a organizačním řádem školy. Odborný výcvik probíhá na pracovištích
odborného výcviku a na smluvních pracovištích pod vedením učitelů odborného výcviku a
instruktorů odborného výcviku. Žáci jsou děleni do skupin v souladu s platnou legislativou při
zohlednění potřeb žáků a možností školy.
Žáci se mohou dle možností účastnit soutěží odborných dovedností, firemních předváděcích
akcí, exkurzí a odborných výstav, na kterých se mohou seznámit s novými trendy a
technologiemi v oboru. Významným zdrojem získávání informací je i využití internetu při
výuce i mimo ni.

Způsob hodnocení žáků
Způsob hodnocení žáků upravují pravidla hodnocení prospěchu a chování, která jsou nedílnou
součástí školního řádu. Další podrobnosti, týkající se této kapitoly, jsou specifikovány
v učebních osnovách jednotlivých předmětů.

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků
mimořádně nadaných
Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je žák se zdravotním postižením,
zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním.
Zdravotním postižením je mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči,
souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování.
Zdravotním znevýhodněním je zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní
poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání.
Sociálním znevýhodněním je
a) rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně
patologickými jevy,
b) nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova, nebo
c) postavení azylanta, osoby požívající doplňkové ochrany a účastníka řízení o udělení
mezinárodní ochrany na území České republiky podle zvláštního právního předpisu.
Speciální vzdělávací potřeby dětí, žáků a studentů zjišťuje školské poradenské zařízení.
Pro vzdělávání těchto žáků mohou být vytvářeny individuální vzdělávací plány. Individuální
vzdělávací potřeby, které byly u žáků diagnostikovány, jsou zohledněny vyučujícími
jednotlivých předmětů.
Žáci mimořádně nadaní mohou být přeřazeni do oboru vzdělání 41-55-H/01 Opravář
zemědělských strojů za podmínek stanovených platnou legislativou.
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Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence
Žáci jsou prokazatelně seznamováni se zásadami bezpečnosti práce a ochrany zdraví,
problematikou požární ochrany, šikany, zneužívání návykových látek v teoretickém i
praktickém vyučování v každém ročníku vzdělávání. Zásady bezpečné práce jsou
zdůrazňovány i průběžně s ohledem na konkrétní rizika. S žáky je prováděn s roční periodou
nácvik evakuace. V případě zjištění porušení zásad bezpečnosti je postupováno v souladu se
školním řádem.

Podmínky pro přijímání ke vzdělávání
Obecné podmínky jsou vymezeny školským zákonem a RVP. Kritéria přijetí určuje ředitel
školy a jsou zveřejňována v souladu s platnou legislativou. Splnění podmínek zdravotní
způsobilosti ke vzdělávání v daném oboru je podle nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v
základním, středním a vyšším odborném vzdělávání jeden ze základních předpokladů přijetí.

Způsob ukončení vzdělávání
Vzdělávání je ukončeno vykonáním závěrečné zkoušky po úspěšném absolvování třetího
ročníku. Závěrečná zkouška se skládá z písemné zkoušky, praktické zkoušky z odborného
výcviku a ústní zkoušky. Všechny tři části zahrnují témata probíraná v odborných předmětech
a odborném výcviku. Obsah a organizace závěrečných zkoušek se řídí platnými předpisy.
Po úspěšném vykonání všech tří částí závěrečné zkoušky žák dosáhl středního vzdělání s
výučním listem a obdrží vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.
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5. Učební plán
Název ŠVP: Zednické práce
Kód a název oboru vzdělání: 36-67-E/01 Zednické práce
Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní forma
Platnost: od 1. 9. 2012 počínaje 1. ročníkem
ŠVP Zednické práce - učební plán
počet týdenních vyučovacích hodin

vyučovací předmět
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Občanská nauka
Matematika
Tělesná výchova
Informatika
Odborné kreslení
Materiály
Technologie
Přestavba budov
Odborný výcvik
Celkem

1. r.

2. r.
1,5
1
1
1,5
1
1
2
2
4
0
15
30

3. r.

celkem

1,5
1
1
1,5
1
1
2
2
4
0
17,5
32,5

3
3
3
3
3
3
6
5
10
1
56
96

1
1
1
1
2
1
2
1
23,5
33,5

Poznámky: Všechny předměty jsou povinné.
Odborný výcvik se střídá s teoretickým vyučováním v 1. a 2. ročníku v týdenních cyklech,
ve 3. ročníku je v 10ti denním cyklu 7 dní odborný výcvik a 3 dny škola.

Přehled využití vyučovacích týdnů ve školním roce:

Činnosti
Vyučování dle rozpisu učiva
Časová rezerva, opakování učiva, exkurze,
výchovně vzdělávací akce apod.
Závěrečná zkouška
Celkem

Počet týdnů v ročníku
1.
2.
3.
33
33
30
7

7

40

40

7
3
40
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6. Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP
Vzdělávací oblast

RVP
minimální počet
vyučovacích hodin
za studium
týdně
celkem

Jazykové vzdělávání
– český jazyk
– anglický jazyk

2
0

64
0

Občanský vzdělávací základ

3

96

Matematické vzdělávání

3

96

Estetické vzdělávání

1

32

Vzdělávání pro zdraví

3

96

Vzdělávání v informačních
a komunikačních
technologiích

3

96

Provádění zednických prací

62

1984

ŠVP
Vyučovací předmět

Český jazyk a
literatura
Anglický jazyk

počet vyučovacích
hodin za studium
týdně

celkem
162

2

66

3

96
96
96
100
100
34

Občanská nauka

3

Matematika

3

Český jazyk a
literatura

1

34

Tělesná výchova

3

96
96
96

Informatika

3

96

6
5
10
1
56

2486
192
162
324
30
1778

Odborné kreslení
Materiály
Technologie
Přestavba budov
Odborný výcvik

Disponibilní hodiny
19
608
Celkem:
96
3072
96
3072
Poznámky:
1. V předmětu Český jazyk a literatura jsou zahrnuty vzdělávací oblasti jazykové vzdělávání –
český jazyk a estetické vzdělávání.
2. Tři disponibilní hodiny byly využity pro zařazení vzdělávací oblasti cizí jazyk z důvodu
možného pokračování ve vzdělávání v oboru kategorie H, kde je cizí jazyk povinným předmětem.
Ostatní disponibilní hodiny byly využity v odborných předmětech a odborném výcviku.
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7. Učební osnovy
Učební osnova
7.1. Český jazyk a literatura
Kód a název oboru vzdělání: 36-67-E/01 Zednické práce
Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní forma
Celkový počet hodin: 100
Platnost: od 1. 9. 2012 počínaje 1. ročníkem
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecné cíle
Jazykové vzdělávání v českém jazyce vychovává žáky ke kultivovanému jazykovému projevu
a podílí se na rozvoji jejich duševního života. Obecným cílem jazykového vzdělávání je
rozvíjet komunikační dovednosti žáků, začlenit jazykové návyky do mimoškolních souvislostí
a rozvíjet čtenářskou gramotnost.
K dosažení tohoto cíle přispívá i estetické vzdělávání a naopak estetické vzdělávání
prohlubuje znalosti jazykové a kultivuje jazykový projev žáků.
Výuka by měla doplňovat dosavadní znalosti a měla by být zaměřena na využívání vědomostí
a dovedností v praktickém životě.

Charakteristika učiva
Předmět Český jazyk a literatura integruje učivo vzdělávacích oblastí Vzdělávání
a komunikace v českém jazyce a Estetické vzdělávání. Učivo předmětu Český jazyk
a literatura navazuje na vědomosti žáků získané na základní škole. Skládá se z jazykového
vzdělávání, komunikační a stylistické výchovy a literární (estetické) výchovy. Tyto tři složky
se navzájem prolínají, doplňují a podporují. Učivo předmětu Český jazyk a literatura směruje
žáky k dovednosti mluvit a jednat s lidmi v určitých společenských situacích, kultivovaně se
vyjadřovat v ústní i písemné formě, používat spisovného jazyka, pracovat s odborným textem,
jazykovými příručkami a jinými zdroji informací. Zároveň tento vyučovací předmět
vychovává člověka, který má přehled o kulturním dění.

Směřování výuky v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Vzdělávání v českém jazyce a literatuře směřuje k tomu, aby žáci:
 pochopili, že dorozumívání je základní potřebou lidského života a chápali rozdíl mezi
vyjadřováním spisovným a nespisovným;
 rozvíjeli výstižně a jazykově správně své vyjadřování;
 tyto vědomosti a dovednosti dovedli prakticky využívat v písemném a ústním projevu;
 uvědomovali si vhodnost užití určitých jazykových prostředků v závislosti
na komunikační situaci a dovedli slušně vystupovat;
 kriticky přistupovali k informacím získaným z různých zdrojů;
 měli vhodnou míru sebevědomí a byli schopni sebehodnocení;
 zaujímali vlastní postoj, který vhodnými argumenty vysvětlí a obhájí;
 chápali umělecké dílo jako specifickou výpověď o skutečnosti;
 tolerovali estetické cítění, vkus a zájmy druhých lidí;
 vážili si materiálních a duchovních hodnot, dobrého životního prostředí a snažili se je
zachovat pro příští generace.
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Pojetí výuky
Ve vyučovacím předmětu Český jazyk a literatura žáci pracují se sešity a učebnicemi,
s připravenými texty, jazykovými příručkami; v literární výchově se kromě čítanek využívají
také nahrávky, obrazový materiál a filmové ukázky. Podle charakteru učiva se využívá
internetu. Těžištěm jazykové a stylistické výchovy je rozvoj vyjadřovacích schopností
a dovedností žáků. Vyučující kontroluje a opravuje práce žáků, dbá na správné vyjadřování.
V literární výuce převažuje četba a interpretace konkrétních uměleckých děl, což je
doplňováno poznatky potřebnými pro pochopení daného uměleckého díla.

Hodnocení výsledků žáků
Při hodnocení žáka v předmětu Český jazyk a literatura klademe důraz zvláště na:
 úroveň zvládnutí poznatků o českém pravopise a schopnosti jej aplikovat
v konkrétních případech;
 dovednost kritické práce s texty;
 samostatnost úsudku žáka a dovednost výstižně formulovat své myšlenky, zvládnutí
správné argumentace a diskuse;
 schopnost žáků nacházet v uměleckých dílech estetické hodnoty;
 zájem žáků o estetické a funkční normy.
Žáci budou hodnoceni na základě ústního i písemného zkoušení, při pololetní klasifikaci bude
zohledněn celkový přístup žáka k vyučovacímu procesu, k plnění studijních povinností
a budou zohledňovány jejich schopnosti a předpoklady pro vzdělávání. Hodnocení bude
v souladu s klasifikačním řádem, který je součástí školního řádu.

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat
Předmět Český jazyk a literatura se podílí především na rozvoji komunikativních klíčových
kompetencí, svým obsahem, tématy a metodami výuky pomáhá rozvíjet také ostatní klíčové
kompetence. V rámci tohoto vyučovacího předmětu se realizují též některá průřezová témata.
Ve vyučovacím předmětu Český jazyk a literatura se žáci učí ústně i písemně se prezentovat
při vstupu na trh práce, formulovat svá očekávání a své priority, vyjadřovat se při úřední
korespondenci, sestavit žádost, profesní životopis, podat inzerát a vytvořit na něj odpověď.
Žáci jsou vedeni k tomu, aby efektivně pracovali s informacemi a komunikačními prostředky
a aby se dovedli orientovat v masových médiích, využívali je a kriticky hodnotili, naučili se
odolávat myšlenkové manipulaci. Zároveň se v tomto předmětu žáci učí jednat s lidmi,
diskutovat, hledat kompromisy, učí se být tolerantními a zodpovědnými. Předmět Český jazyk
a literatura také napomáhá tomu, aby si žáci vážili materiálních i duchovních hodnot, dobrého
životního prostředí a snažili se je chránit a zachovat pro budoucí generace.
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Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
1. ročník – 50 hodin
Výsledky vzdělávání
Žák:
 zvládá pravidla českého pravopisu na
určité úrovni podle svých možností a
schopností;
 dokáže určit ve větě základní větné
členy;
 dokáže vyjmenovat slovní druhy;
 orientuje se v textu;
 ovládá základní techniky čtení;
 užívá klíčových slov při vyhledávání
informací;
 pracuje s jazykovými příručkami
a s internetem;
 má přehled o knihovnách a jejich
službách;
 zjistí a podá potřebné informace z jemu
dostupných informačních zdrojů;
 samostatně zpracovává informace;
 poradí sobě i jiným, kde lze informace
získat;
 chápe jazyk jako systém;
 rozliší spisovný jazyk a obecnou
češtinu, rozpozná nářečí;
 řídí se zásadami správné výslovnosti;
 vysvětlí, proč se učí českému jazyku;
 sleduje změny ve slovní zásobě;
 má přehled o způsobech obohacování
slovní zásoby;
 chápe odvozování, skládání
a zkracování slov;
 pracuje se slovníky a jazykovými
příručkami;
 nahradí cizí slovo českým
ekvivalentem;
 aktivně a správně používá odborné
názvy svého oboru;
 uvědomuje si, co všechno ovlivňuje
jeho jazykový projev;
 ovládá základní postupy v běžné
komunikaci;
 samostatně stylizuje jednoduché
projevy;

Učivo
Hod.
Opakování a upevňování základních 5
vědomostí a dovedností z tvarosloví,
skladby a pravopisu.

Práce s textem, získávání informací.
 Orientace v textu.
 Druhy a techniky čtení.
 Práce s informacemi a příručkami.

4

Informatická výchova.
 Knihovny a jejich služby.
 Zpracování a zdroje informací.
 Noviny, časopisy a jiná periodika.
 Internet.

3

Národní jazyk a jeho útvary.
 Čeština – mateřský jazyk.
 Spisovný a nespisovný jazyk.
 Demokratizace jazyka.
 Jazyková kultura.

2

Slovní zásoba a její obohacování.
 Způsoby obohacování slovní
zásoby.
 Terminologie příslušného oboru
vzdělávání.
 Tvoření slov.
 Slova přejatá, internacionalismy.

4

Základy stylistiky.
 Individuální styl.
 Základní postupy v běžné
komunikaci.
 Kultura osobního projevu.

2
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samostatně vypracuje zprávu, inzerát,
odpověď na inzerát, reklamu;
dovede zvolit vhodný způsob
zprostředkování informací;
dokáže písemně i ústně zhodnotit
výsledky svého pozorování;
vysvětlí základní pojmy související
s vypravováním;
volí vhodné jazykové prostředky pro
vypravování;
samostatně ústně i písemně zpracuje
vypravování na dané i zvolené téma;
na různých cvičeních prohlubuje své
jazykové znalosti a dovednosti;
chápe význam umění pro člověka;
chápe umění jako specifickou výpověď
o skutečnosti;
chápe funkci literatury;
snaží se pochopit, proč číst a co nám
dává literatura;
ovládá základní literární pojmy;
na základě práce s textem chápe rozdíl
mezi prózou, poezií a dramatem;
vyjádří vlastní zážitek z četby nebo
poslechu;
respektuje lidové zvyky a tradice našich
předků;
uvědomuje si, jak si lidé dříve vykládali
svět;
má přehled o kulturních institucích
v České republice i ve svém regionu,
chápe jejich význam;
orientuje se v nabídce kulturních akcí
v místě bydliště a školy;
navštěvuje kulturní akce;
dokáže zhodnotit tyto akce;
sleduje tisk;
orientuje se v druzích literatury
pro děti;
dokáže sám vybrat vhodnou dětskou
literaturu;
chápe základní význam funkce
literatury ve výchově a vzdělávání;
vyjmenuje významné představitele
české i světové literatury a umění;
vyjadřuje vlastní zážitky z konkrétního
uměleckého díla;

SOŠ a SOU Vlašim
Projevy prostě sdělovací.
 Krátké informační útvary.
 Projevy mluvené a psané.
 Práce s ukázkami, samostatná
vystoupení žáků, mluvní cvičení.

4

Vypravování.
 Ukázky vypravování.
 Kompozice a slovník vypravování.
 Popis a charakteristika
ve vypravování.

3

Průběžné prohlubování jazykových
znalostí a dovedností.
Umění a literatura.
 Co je umění.
 Literatura jako druh umění.

2

Základy teorie literatury.
 Význam a funkce literatury.
 Základní literární pojmy.
 Rozdíl mezi poezií a prózou.
 Literární interpretace.

3

Lidové umění.
 Lidová slovesnost.
 Mytologie.

2

Kultura.
 Kulturní instituce v ČR a regionu.
 Kultura bydlení, odívání.
 Ochrana a využívání kulturních
hodnot.

2

Literatura pro mládež.
 Čeští a světoví autoři literatury pro
mládež.

6

Významné osobnosti české a světové
literatury a umění.
 Hlavní literární směry.
 Představitelé české a světové
literatury.

6
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popíše a ovládá principy a normy
společenského chování v určité situaci.
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Společenská kultura.
 Společenská výchova.
 Estetické a funkční normy
používané v běžném životě.

2

Učivo
Tvarosloví.
 Slovní druhy ohebné a neohebné.
 Pravopis slovních druhů.

Hod.
9

Čeština, evropské a světové jazyky.
 Slovanské jazyky a čeština.
 Indoevropské jazyky a čeština.
 Světové a mezinárodní jazyky.

3

Komunikační situace a slohová
výchova.
 Komunikační situace, komunikační
strategie.
 Mluvčí a adresát.
 Monolog a dialog.
 Psaný a mluvený projev.
 Popis osoby, věci.
 Životopis.
 Osobní dopis.

7

Výstavba textu.
 Členění textu na odstavce.
 Osnova, konspekt, výpisky.

3

2. ročník – 50 hodin
Výsledky vzdělávání
Žák:
 v textu určí slovní druhy;
 dokáže rozlišit ohebné a neohebné
slovní druhy;
 využívá znalostí z tvarosloví ve svých
písemných projevech;
 zařadí mateřský jazyk do soustavy
jazyků;
 pozná příbuzné jazyky;
 rozpozná jazyky okolních států;
 dokáže vyjmenovat světové jazyky;
 umí oslovit, naváže kontakt
s posluchačem;
 vyjádří svůj postoj neutrální, pozitivní
i negativní;
 vhodně se prezentuje;
 vyjadřuje se jasně a srozumitelně;
 klade otázky a vhodně formuluje
odpovědi;
 chápe rozdíl mezi projevem mluveným
a psaným;
 vysvětlí rozdíl mezi monologem a
dialogem;
 je schopen sestavit a přednést krátký
prostě sdělovací a administrativní
projev;
 dokáže popsat osobu nebo věc;
 sestaví svůj životopis;
 napíše osobní dopis;
 rozčlení text na odstavce;
 rozumí obsahu textu i jeho částem;
 sestaví osnovu daného textu;
 z odborného textu pořídí výpisky nebo
výtah;
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používá adekvátní slovní zásoby včetně
příslušné terminologie;
dokáže popsat pracovní postup, který
používá v příslušném oboru vzdělávání;
je schopen sestavit a přednést odborný
projev;
rozpozná rozdíl mezi popisem prostým,
odborným a uměleckým;
orientuje se v novinách a časopisech;
chápe vliv médií;
rozpozná bulvár, objasní úlohu reklamy
a propagace;
dovede napsat osobní dopis;
chápe rozdíl mezi dopisem osobním
a úředním;
vytvoří jednoduchou pozvánku,
blahopřání;
napíše objednávku;
zná moderní způsoby komunikace;
pracuje s texty a ukázkami různých
slohových útvarů;
rozliší konkrétní díla podle základních
druhů a žánrů;
čte s porozuměním literární text;

na různých cvičeních prohlubuje své
znalosti o českém pravopisu a dovede
je prakticky použít;
své znalosti pravopisu uplatňuje
v písemném projevu;
rozliší význam slov humor, satira,
ironie;
chápe podstatu literární satiry;
pracuje s časopisy, vytvoří vlastní
kreslený vtip;
chápe místo divadla v uměleckém světě
i ve svém životě;
uplatňuje pravidla společenského
chování při návštěvě divadelního
představení;
předvede menší dramatické vystoupení
nebo ukázku z určité hry;
rozliší pojmy tragédie a komedie;
uvede významné české i světové
dramatiky.

SOŠ a SOU Vlašim
Útvary odborného stylu.
 Odborný popis.
 Popis pracovního postupu.
 Reprodukce textu.

3

Publicistický styl, média.
 Aktualizované výrazy.
 Publicistické útvary.
 Média jako zdroj informací.
Informační útvary.
 Osobní dopis.
 Úřední dopis.
 Pozvánka, blahopřání, objednávka.
 Moderní způsoby komunikace.

3

Práce s textem a ukázkami.
 Základní literární druhy a žánry
ve vybraných dílech.
 Orientace v textu.
 Četba a interpretace literárního
textu.
 Získávání informací z textu.
Opakování pravopisu.

4

Humor a satira v literatuře a filmu.
 Humor, satira, ironie.
 Kreslené vtipy.
 Satira ve filmu.

3

Divadlo a dramatické umění.
 Divadlo a jeho význam.
 Pravidla společenského chování.
 Tragédie a komedie.

3

4

8
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Učební osnova
Anglický jazyk
Kód a název oboru vzdělání: 36-67-E/01 Zednické práce
Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní forma
Celkový počet hodin: 96
Platnost: od 1. 9. 2012 počínaje 1. ročníkem
7.2.

Pojetí vyučovacího předmětu
Obecné cíle
Zařazení anglického jazyka do školního vzdělávacího programu je v pravomoci školy.
Vzdělávání v anglickém jazyce:
 podílí se na přípravě žáků na život v moderní multikulturní společnosti;
 postupně se stává nástrojem komunikace v situacích každodenního života;
 vede žáky k osvojení základních praktických řečových dovedností a učí je využívat
možnosti přístupu k informačním zdrojům, rozšiřuje jejich obraz o světě;
 přispívá k formování osobnosti žáka, podporuje rozvoj komunikativních kompetencí
a zvyšuje motivaci žáků k učení se po celý život;
 pomůže žákům vnímat a pochopit jiné kultury i tolerovat a respektovat jejich odlišnosti
a zvyky.
Předmět Anglický jazyk má navazovat na jazykové znalosti a komunikativní dovednosti
získané během základního vzdělávání (návaznost na RVP ZV – LMP) a ty osvěžit, udržet
a mírně rozšířit; pokud se žák s výukou anglického jazyka v předchozím vzdělávání zatím
nesetkal, seznámí se pouze se základními jazykovými funkcemi, komunikačními strategiemi
a prostředky a získá tak pod vedením učitele základní dovednosti.
Úroveň níže stanovených znalostí je základní, tj. A1 a je označena podle Společného
evropského referenčního rámce pro jazyky.

Charakteristika učiva:






učivo navazuje na výuku předmětu cizí jazyk na základní škole;
doplňuje a rozvíjí slovní zásobu, výslovnost, gramatiku, pravopis;
učivo upevňuje a rozvíjí základní produktivní dovednosti formou ústní interakce
a písemného vyjádření k běžným společenským tématům;
učivo upevňuje a rozvíjí i základní receptivní dovednosti – porozumění slyšenému
a čtenému projevu;
učivo obsahuje reálie vybraných zemí.

Cíle vzdělávání
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žák:



porozuměl jednoduchým sdělením či nápisům, a aby dokázal vhodně uplatnit základní
praktické řečové dovednosti;
dovedl využívat vědomosti a dovednosti získané ve výuce mateřského jazyka a učit se
cizímu jazyku;
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chápal a respektoval tradice, zvyky a odlišné kulturní hodnoty jiných národů a jazykových
oblastí, a aby se ve vztahu k představitelům jiných kultur projevoval v souladu
se zásadami demokracie.

Hodnocení výsledků žáků:






hodnotí se jednak průběžně jak produktivní, tak receptivní dovednosti;
hodnocení zvládnutí gramatických struktur je jen dílčí krok k výše uvedeným cílům;
hodnotí se zvládnutí jednotlivých částí lekce, pak celé lekce, následuje za pololetí;
souhrnné opakování, žák je veden k sebehodnocení;
žák je hodnocen v těchto oblastech – gramatika, práce s textem, ústní projev, slovní
zásoba, obsahové a jazykové zvládnutí tematických okruhů, aktivita v hodinách, poslech.

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat:







vzdělávání v anglickém jazyce je založeno na přátelském přístupu učitele k žákovi a na
využívání komunikativního a aktivizujícího způsobu výuky;
nastavením zájmu o předmět a propojením cizího jazyka se zajímavými činnostmi
ve škole je žák k učení se cizímu jazyku motivován;
aktivizační metody práce s žáky připraví půdu pro objevování a tím podpoří myšlenkovou
aktivitu žáků;
činnosti pod vedením učitele musejí odpovídat schopnostem a předpokladům žáků,
zároveň však budují u žáků sebedůvěru a iniciativu, a také nastavují kritéria
pro sebehodnocení;
je vhodné výuku orientovat prakticky a to se zaměřením na řečové dovednosti a postupné
zkvalitňování jazykové správnosti projevu;
doporučuje se, aby škola respektovala cizí jazyk, s nímž se již žák seznámil v základním
vzdělávání.

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
1. ročník – 33 hodin
Výsledky vzdělávání
Žák:
 rozlišuje základní zvukové prostředky
jazyka;
 vyslovuje co nejblíže přirozené výslovnosti;
 používá osvojenou slovní zásobu v rozsahu
daných komunikačních situací;
 uplatňuje v písemném projevu základní
osvojené pravopisné normy;
 používá základní gramatické prostředky;
 rozumí jednoduchým pokynům, sdělením a
společenským frázím;
 čte jednoduché texty a nápisy;
 vytvoří jednoduchou odpověď na otázku,
má-li dostatek prostoru a pokud je tázán na
známou věc;
 zapojí se do jednoduché konverzace;
 dokáže si vyžádat jednoduchou informaci
tázajícímu, pokud ten mluví pomalu

Učivo
Jazykové prostředky.
 Výslovnost.
 Slovní zásoba a její tvoření.
 Gramatika – tvarosloví a větná
stavba.
 Grafická podoba jazyka
a pravopis.

Hod.
10

Řečové dovednosti.
 Poslech s porozuměním
monologických i dialogických
projevů.
 Čtení a práce s jednoduchým
textem.
 Mluvení zaměřené situačně
i tematicky.
 Zpracování textu v podobě
poznámek, osnovy, zprávy apod.

5
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a zřetelně;
 využívá učebnicové abecední slovníky;
 představí se a podá základní informace
o sobě;
 zvládá základní pozdravy a omluvy;
 přečte e-mail adresu, vyplní formulář;
 vytvoří jednoduchou odpověď na e-mail;
 dokáže pojmenovat věci ve třídě;
 dokáže použít rozkazovací způsob
v běžných zákazech a příkazech;
 užívá přivlastňovacích zájmen;







popíše dům, byt a okolí;
dokáže pojmenovat jednotlivé místnosti;
dokáže použít slovesa „být a mít“;
pojmenuje vybavení bytu nebo domu;
užívá ukazovacích zájmen;
ovládá základní předložky;








popíše život v rodině;
orientuje se mezi vztahy rodiny;
dovede vytvořit rodinný strom života;
dokáže říci věk osob pomocí číslovek;
používá přivlastňovací pád;
osvojí si v daném rozsahu základní slovní
zásobu;
dokáže hovořit o svém těle;
dovede popsat, jak kdo vypadá;
vyjmenuje různé druhy oblečení a doplňků;
užívá slovesa „mít na sobě“;
rozlišuje základní barvy.







Představování a komunikace
mezi lidmi.
 Sdělení osobních údajů.
 Základní společenské fráze –
pozdravy, představování,
omluvy.
 Seznamování přes internet.
Škola.
 Třída a školní pomůcky.
 Určování předmětů /věcí/
ve třídě /v místnosti/.
 Vyjádření vlastnictví.
Dům a domov.
 Popis bytu, domu a jeho okolí.
 Zařízení domu a bytu.
 Typy bydlení.
 Poloha předmětů.

3

Rodina.
 Charakteristika členů rodiny.
 Rodinný strom.

4

Části těla.
 Popis lidského těla.
 Fyzický vzhled, charakteristika
postavy.
Oblékání.
 Části oděvů.
 Popis svého oblečení.
 Módní doplňky.

2

3

4

2

2. ročník – 33 hodin
Výsledky vzdělávání
Žák:
 zvládá základní mluvnické jevy;
 využívá mluvnické fráze při komunikaci;
 zapojí se do krátké konverzace;
 dovede se vyjadřovat ústně o známých
a dobře procvičených tématech;
 prokazuje základní vědomosti o zemích
dané jazykové oblasti;

Učivo
Řečové dovednosti.
 Poslech s porozuměním monologických a dialogických projevů.
 Čtení a práce s textem.
 Mluvení zaměřené situačně
i tematicky.
 Zpracování textu v podobě
poznámek, osnovy, zprávy apod.
 Střídání receptivních

Hod.
5
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 dovede říci, jaké má zájmy, čím se zabývá;
 správně formuluje své názory a postoje
k danému tématu;
 dovede vyjádřit průběhový čas;
 vypráví o své návštěvě kina, jaký je jeho
oblíbený film, herec;

 informuje o událostech a činnostech;
 dovede říci správný čas;
 zvládá názvy dnů a umí formulovat náplň
každého dne;
 pohovoří o tom, jak doma pomáhá;
 zvládá základní slovní zásobu, týkající se
školních předmětů, dovede zhodnotit, který
předmět se mu líbí, nelíbí;
 popíše jeden školní den, dovede vytvořit
svůj rozvrh hodin;
 prokazuje základní vědomosti o zemích
dané jazykové oblasti;
 zvládne základní slovní zásobu, týkající se
sportu;
 popíše, jaká je sportovní činnost ve škole;
 dovede komunikovat o volném času dětí;
 zvládne napsat krátký dopis o sportovních
aktivitách;
 dokáže vyjmenovat různé druhy ovoce a
zeleniny;
 vyjádří prosbu o nějaké množství zeleniny;
 dokáže vyjádřit oblibu ovoce a zeleniny;
 zvládá základní slovní zásobu z oblasti
stravování, vyjmenuje různé druhy jídel
a základní suroviny na vaření;
 dokáže pojmenovat základní pochutiny;
 vyjádří pocit hladu a žízně;
 dokáže požádat o rychlé občerstvení;
 dokáže si objednat jídlo a pití;
 dokáže říci jaké má oblíbené jídlo.

a produktivních činností.
 Interakce ústní a písemná.
Volný čas a zábava.
4
 Koníčky, zájmy.
 Náplň volného času.
 Aktivity mladých lidí.
 Slovesa v přítomném čase, použití
koncovky – ing.
 Návštěva kina.
 Vyjádření obliby.
Každodenní život.
4
 Denní režim.
 Hodiny a čas.
 Dny v týdnu.
 Domácí práce i zednické práce.
Vzdělávání.
4
 Předměty ve škole.
 Typický den ve škole.
 Školy ve VB, USA.

Zájmy, koníčky – sport.
6
 Sportovní činnost, oblíbená náplň
volného času mladých lidí.
 Sport ve škole.
 Zábavy a hry dětí v parku.
 Krátký písemný projev
o oblíbených sportech.
Ovoce a zelenina.
4
 Druhy ovoce a zeleniny.
 Dotaz na množství.
 Vyjádření obliby.
V restauraci.
6
 Vyjádření pocitu hladu a žízně.
 Požádání o jídlo a pití.
 Jednoduché společenské obraty,
při návštěvě restaurace.
 Sestavení jídelníčku.
 Výběr jídla, objednání,
komunikace s číšníkem, placení.

3. ročník – 30 hodin
Výsledky vzdělávání
Žák:
 zvládá základní gramatické
struktury, využívá jich v běžných

Učivo
Jazykové prostředky.
 Slovní zásoba a její tvoření.
 Gramatika /tvarosloví, větná skladba/.

Hod.
9
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situacích;
uplatňuje v písemném projevu
osvojené pravopisné normy;
používá gramatické prostředky
a několik typů vět;
zapojuje se do konverzace;
dokáže pojmenovat druhy zvířat;
uvede odkud zvíře pochází;
dokáže formulovat, co zvíře žere;
popíše, jak zvíře vypadá;
vyjádří své přání a představy;
dovede komunikovat v obchodě;

 vyjmenuje části lidského těla;
 popíše zdravotní problémy, nemoci,
jejich příznaky;
 diskutuje o svém způsobu života;





vyjmenuje různé budovy ve městě;
dokáže se zeptat na cestu;
popíše své bydliště /místo, kde žije/;
popíše trasu podle obrázku a užívá
správných předložek;

SOŠ a SOU Vlašim
 Grafická podoba jazyka a pravopis.
 Zvukové prostředky jazyka.

Domácí a exotická zvířata.
 Domácí zvířata.
 Zvířata chovaná v zajetí /v ZOO/.
 Původ a vzhled zvířat.
Nakupování.
 Druhy obchodů.
 Nakupování, způsob platby.
Péče o zdraví.
 Lidské tělo.
 Zdraví - nemoci.
 Návštěva u lékaře.
 Zdravý způsob života.
Město.
 Názvy budov ve městě.
 Určení místa a směru.
 Zeptání se na cestu neznámého člověka.
 Popis cesty z bydliště do školy.

3

2

3

3

 vyjmenuje a pohovoří o médiích;
 dovede vyjádřit, kterým médiím
dává přednost, jak jej ovlivňují;

Multimédia.
2
 Druhy médií.
 Úloha médií, jejich vliv, pozitivní
a negativní dopad.

 zná obsahové i formální náležitosti
životopisu;
 napíše vlastní životopis;
 vyjmenuje všechny druhy dopravy;
 uvede způsoby přepravování osob
a nákladu;
 popíše základní části dopravních
prostředků;
 umí pojmenovat nástroje a přístroje
potřebné k opravě dopravního
prostředku;
 dokáže se zeptat na spoj, zjistí
podrobnosti o spoji.

Životopis.
 Obsah a forma životopisu.

1

Doprava.
 Druhy dopravních prostředků.
 Popis osobního a nákladního auta.
 Kolo, letadlo, vlak.
 Způsoby přepravování.
 Informace.

7
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Učební osnova
7.3. Občanská nauka
Kód a název oboru vzdělání: 36-67-E/01 Zednické práce
Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní forma
Celkový počet hodin: 96
Platnost: od 1. 9. 2012 počínaje 1. ročníkem
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecné cíle
Cílem výuky v občanské nauce je připravit žáky na aktivní život v demokratické společnosti.
Směřuje proto především k pozitivnímu ovlivňování hodnotové orientace žáků tak, aby byli
slušnými lidmi a informovanými aktivními občany svého demokratického státu, aby jednali
odpovědně a uvážlivě nejen k vlastnímu prospěchu, ale též pro veřejný zájem a prospěch.
Občanská nauka má naučit žáky porozumět společnosti a světu, kde žijí, uvědomovat si
vlastní identitu (tj. totožnost – tzn. kdo jsou z hlediska národa, území, náboženství, s jakým
vzorem nebo partou mladých lidí se oni sami ztotožňují, jaký mají, nebo chtějí mít životní
styl…) a nenechat se manipulovat.
Osvojených vědomostí využijí žáci ve styku s jinými lidmi a různými institucemi při řešení
otázek svého občanského rozhodování i při řešení problémů osobního, právního i sociálního
charakteru.

Charakteristika vzdělávání
Žák se v tomto předmětu naučí využívat svých vědomostí a dovedností v praktickém životě,
ve styku s jinými lidmi a s různými institucemi, při řešení praktických otázek svého
politického a občanského rozhodování, hodnocení a jednání, při řešení svých problémů
osobního, právního a sociálního charakteru.
Žák získává přehled o problémech v soužití různých společenských skupin, o možnostech
zapojení občana do života demokratického státu.
Žák získává a hodnotí informace z různých zdrojů a dokáže je využívat.

Směřování výuky formování a posilování těchto pozitivních citů, postojů,
hodnot a preferencí
V předmětu Občanská nauka usilujeme o to, aby žák:
 měl vhodnou míru sebevědomí a byl schopen sebehodnocení;
 jednal odpovědně a žil čestně;
 jednal prosociálně, tj. jako eticky (morálně) vyzrálý člověk – snažil se být užitečný jinému
člověku, skupině lidí nebo nějakému dobrému cíli a neočekával za to žádnou odměnu;
 projevoval občanskou aktivitu, vážil si demokracie a svobody, preferoval demokratické
hodnoty a přístupy před nedemokratickými, vystupoval zejména proti korupci,
kriminalitě, jednal v souladu s humanitou a vlastenectvím, s občanskými ctnostmi,
respektoval lidská práva, chápal meze lidské svobody a tolerance, jednal odpovědně
a solidárně;
 přemýšlel o skutečnosti kolem sebe, utvořil si vlastní úsudek, nenechal se manipulovat;
 uznával, že lidský život je vysokou hodnotou, a proto je třeba si ho vážit a chránit jej;
 na základě vlastní identity cítil identitu jiných lidí, považoval je za stejně hodnotné, jako
sebe sama – tedy oprostil se ve vztahu k jiným lidem od předsudků, netolerantního jednání
a nesnášenlivosti;
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zlepšoval a chránil životní prostředí, jednal ekologicky;
vážil si hodnot lidské práce, jednal hospodárně, odpovědně řešil své finanční záležitosti,
neničil majetek, ale pečoval o něj, snažil se zanechat po sobě něco pozitivního pro vlastní
blízké lidi i pro širší komunitu.

Pojetí výuky
Základem výuky je výklad a řízená diskuse žáků k probíranému tématu. Žáci jsou vedeni
k samostatnému uvažování a vyjadřování vlastních názorů v diskusích.
Jsou používány tyto metody:
 metody motivační: počáteční zjišťování znalostí, dovedností a postojů (propojení s praxí),
demonstrace, hry, soutěže, řešení konfliktů a jiných situací běžného života;
 metody fixační: opakování učiva ústně i písemně, domácí práce, dialogické slovní metody
(rozhovor, diskuse);
 metody expoziční: vyprávění, čtení krátkých ilustračních příběhů, vysvětlování, referáty,
práce s učebnicí nebo s učebním textem, práce s denním tiskem, zápisy na tabuli, využití
dataprojektoru a počítače.
Součástí výuky jsou besedy s různými hosty, exkurze, návštěvy výstav atd.

Hodnocení výsledků žáků
Žáci jsou hodnoceni průběžně po celý školní rok. Důraz se klade nikoliv na sumu teoretických
poznatků, ale na přípravu na praktický život. Tento kurikulární rámec má výrazně výchovný
charakter (etická výchova). V poznatkové oblasti by měl vést k lepšímu porozumění
mnohotvárnosti dnešního světa, k porozumění nárokům, které na lidi život v současné době
klade, a také k získání potřebných klíčových kompetencí. Rozsah faktografie, hloubku
dovedností a rozvoj kompetencí stanoví individuálně učitel, a to podle reálných možností
svých žáků.
Významnou úlohu má rozvíjení finanční a mediální gramotnosti žáků důležitých kompetencí,
kterými by měl být vybaven člověk dnešní doby.
Finanční gramotností se rozumí schopnost člověka řešit své sociální a finanční záležitosti. Jde
o soubor vědomostí, dovedností a postojů, které vytvářejí předpoklad pro tuto schopnost
finančně se zabezpečit. Např. odpovědně spravovat osobní a rodinný rozpočet, využívat různé
spořící, úvěrové a pojišťovací produkty, promyšleně investovat volné finanční prostředky.
Mediální gramotností se rozumí schopnost kriticky přistupovat k masovým médiím (televize,
rozhlas, tisk, internet) a vybírat si jejich nabídky užitečné a kvalitní produkty pro své potřeby
– pro poučení i pro zábavu.

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat
Předmět má velké možnosti přispět k rozvoji klíčových kompetencí, zvláště jde o kompetence
ke komunikaci, k učení, práci a spolupráci s ostatními lidmi, práci s informacemi a jejich
kritickému zhodnocení. Slouží k uvědomění si demokratických principů a demokratického
soužití, vede k úctě k životnímu prostředí a jeho ochraně, podporuje vědomí odpovědnosti
za vlastní život a zdraví.
Žák:
 aktivně se zúčastňuje diskusí, formuluje a obhajuje své názory a postoje, respektuje
názory druhých;
 formuluje své myšlenky srozumitelně a souvisle;
 vyjadřuje se a vystupuje v souladu se zásadami kultury projevu;
 přispívá k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobních konfliktů,
nepodléhá předsudkům a stereotypům v přístupu k jiným lidem.
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Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
1. ročník – 33 hodin
Výsledky vzdělávání
Žák:
 popíše na základě pozorování lidí
kolem sebe a informací z masových
médií, jaké je rozvrstvení české
společnosti z hlediska národnosti,
náboženství a sociálního postavení;
 vysvětlí, proč sám sebe přiřazuje
k určitému etniku (národu…) nebo jiné
skupině;
 dovede aplikovat zásady slušného
chování v běžných životních situacích;
 uvede příklady sousedské pomoci
a spolupráce, lásky, přátelství a dalších
hodnot;
 vysvětlí, kam by se mohl obrátit, když
se dostane do sociální situace, kterou
nezvládne vlastními silami;
 objasní funkci a význam rodiny
pro jednotlivce i pro společnost;
 sestaví rozpočet jednotlivce
a domácnosti, rozliší pravidelné
a nepravidelné příjmy a výdaje,
navrhne jak řešit schodkový rozpočet
a jak naložit s přebytkovým rozpočtem;
 navrhne způsoby, jak využít volné
finanční prostředky, vybere
nejvýhodnější produkt pro investování
volných finančních prostředků;
 vybere nejvýhodnější úvěrový produkt
s ohledem na své potřeby a zdůvodní
svou volbu, vysvětlí, jak se vyvarovat
předlužení, posoudí výši úrokových
sazeb a na příkladu ukáže rozdíl mezi
úrokovou sazbou a RPSN (roční
procentní sazba nákladů);
 uvede, jaká práva a povinnosti pro něho
vyplývají z jeho role v rodině, ve škole,
na pracovišti;
 objasní šikanu a její důsledky, a také
drogovou problematiku;
 objasní význam dobrých sousedských
vztahů a solidarity v komunitě;
 vysvětlí jednotlivé pojmy a objasní
rozdíly mezi nimi;
 na konkrétních případech vysvětlí,
z čeho může vzniknout napětí nebo

Učivo
Hod.
Člověk v lidském společenství.
6
 Lidská společnost a společenské
skupiny.
 Pravidla a normy chování
ve společnosti.
 Vztahy mezi lidmi.
 Mezilidská komunikace.
 Odpovědnost, slušnost, optimismus
a dobrý vztah k lidem jako základ
demokratického soužití v rodině
i v širší komunitě.

Malé sociální skupiny a vztahy 6
v nich.
 Rodina a její význam, vztahy mezi
generacemi.
 Rozpočet jednotlivce a domácnosti.
 Řešení krizových finančních situací,
sociální zajištění občanů.
 Třída a vrstevníci, přátelství
a kamarádství.
 Komunita, sousedství.

Velké sociální skupiny a vztahy
v nich.
 Dav, publikum, populace, veřejnost.
 Rasy, národy a národnosti.

7
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konflikt mezi příslušníky většinové
společnosti a příslušníky některé
z menšin;
vyvodí z pozorování života kolem sebe
příčiny sociální nerovnosti a chudoby,
uvede postupy, jimiž lze do jisté míry
chudobu řešit;
je schopen rozeznat zcela zřejmé
konkrétní příklady ovlivňování
veřejnosti (např. v médiích, v reklamě,
v politice…);
vysvětlí, co se rozumí rovnoprávností
mužů a žen;
na základě pozorování života kolem
sebe a informací z médií uvede příklady
porušování generové rovnosti (rovnosti
mužů a žen);
dokáže určit, jaký partner je nevhodný
pro manželství nebo dlouhodobý vztah;
uvede, co je nejdůležitější pro budování
dobrých vztahů v manželství;
popíše specifika některých náboženství,
k nimž se hlásí obyvatelé ČR a Evropy;
vysvětlí, čím mohou být nebezpečné
náboženské sekty a náboženská
nesnášenlivost;

 vysvětlí funkci hromadných
sdělovacích prostředků;
 popíše způsoby ovlivňování veřejnosti
a najde jejich konkrétní současné
příklady;
 aplikuje kritický odstup k mediím,
využívá jejich nabídku pro svou zábavu
i osobnostní rozvoj;
 objasní principy reklamy a způsob
ovlivňování lidí, posoudí její vliv
na životní způsob občanů;
 orientuje se v sociální politice státu,
dovede vyhledat pomoc na příslušném
sociálním odboru v konkrétní tíživé
životní situaci;
 dokáže vyjmenovat základní lidská
práva, která jsou zakotvena v českých
zákonech - včetně práv dětí, popíše kam
se obrátit, když jsou lidská práva
ohrožována nebo porušována;
 uvede příklad, jak mohou rodiče
ovlivňovat výchovu svých dětí.

SOŠ a SOU Vlašim
 Většina a menšiny ve společnosti –
klady vzájemného obohacování
a problémy multikulturního soužití.
 Migrace v současném světě,
migranti, azylanti.
 Sociální nerovnost a chudoba
v současné společnosti.
 Solidarita a principy solidarity.

Vztahy mezi pohlavími.
 Postavení mužů a žen v rodině a ve
společnosti.
 Hledání a výběr životního partnera.
 Vztahy mezi manžely.

4

Náboženství a církve v současném 3
světě.
 Víra a atheismus.
 Náboženství a církve.
 Náboženská hnutí a sekty,
náboženský fundamentalismus.
Média.
4
 Svobodný přístup k informacím.
 Média (tisk, televize, rozhlas,
internet), funkce médií, kritický
přístup k médiím, média jako zdroj
zábavy a poučení.
 Podstata a principy reklamy, etika
a morální kodex reklamy.

Státní sociální politika.
 Sociální zabezpečení občanů.
 Manželé a partneři.
 Děti v rodině, domácí násilí.

3
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2. ročník – 33 hodin
Výsledky vzdělávání
Žák:
 objasní podstatu demokratického
a totalitního režimu;
 objasní úlohu demokratického státu;
 popíše český politický systém;
 zná a popíše strukturu veřejné správy a
samosprávy, objasní rozdíly mezi nimi;
 vysvětlí pojem demokracie a definuje
znaky demokratického systému;
 uvede, k čemu je pro občana dnešní
doby prospěšný demokratický stát a
jaké má ke svému státu občan
povinnosti;
 uvede příklady jednání, které
demokratizaci ohrožují (sobectví,
korupce, kriminalita, násilí,
neodpovědnost…);
 uvede nejvýznamnější české politické
strany, vysvětlí, proč se uskutečňují
svobodné volby a proč se jich mají lidé
zúčastnit;
 popíše, podle čeho se může občan
orientovat, když zvažuje nabídku
politických stran;
 vysvětlí, proč je třeba zobrazení světa,
událostí a lidí v médiích přijímat
kriticky;
 v konkrétních příkladech ze života
rozliší pozitivní jednání lidí kolem
sebe;
 v konkrétních příkladech ze života
rozliší pozitivní jednání (jednání, které
je v souladu s občanskými ctnostmi a
etikou), od špatného nedemokratického
jednání;
 uvede příklady extremismu, např. na
základě mediálního zpravodajství nebo
pozorováním jednání lidí kolem sebe;
 vysvětlí, proč jsou extremistické názory
a jednání nebezpečné;

 objasní podstatu práva, právního státu,
právních vztahů;
 uvede, kdy má člověk trestní
odpovědnost;

Učivo
Člověk jako občan.
 Stát - vznik a podstata státu.
 Funkce státu.
 Ústava a politický systém ČR.
 Struktura veřejné správy, obecní a
krajské samosprávy.

Hod.
5

Demokracie.
 Základní hodnoty a principy
demokracie.
 Politika, politické strany.
 Volby a volební právo.
 Povinnosti občana v demokracii.
 Občanská společnost, občanské
ctnosti potřebné pro demokracii a
multikulturní soužití.

6

Hrozby demokracie.
 Politický radikalismus
a extremismus.
 Neonacismus, rasismus,
antisemitismus, xenofobie apod.
 Aktuální česká extremistická scéna
a její symbolika.
 Mládež a extremismus.
Člověk a právo.
 Právo a spravedlnost.
 Právní stát.
 Právní ochrana občanů a právní
vztahy.

4

4
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 dokáže rozčlenit soustavu soudů
od nejnižšího po nejvyšší stupeň;
 popíše činnost soudů, advokacie a
notářství;
 uvede, kdy je člověk způsobilý
k právním úkonům a má trestní
odpovědnost;
 dovede vyhledat příslušnou právní
instituci a pomoci při řešení
konkrétního problému;
 popíše, jaké základní závazky vyplývají
z vlastnického práva;
 dovede reklamovat koupené zboží nebo
služby;
 dovede z textu smlouvy (např. o koupi
zboží, cestovním zájezdu, pojištění,
půjčce) zjistit, jaké mu z ní vyplývají
povinnosti a práva a jaké jsou důsledky
neznalosti smlouvy, a to včetně jejích
všeobecných podmínek;
 na příkladu vysvětlí, jak bude
uplatňovat práva spotřebitele;
 vysvětlí práva a povinnosti vyplývající
ze vztahu mezi dětmi a rodiči, mezi
manželi, vyživovací povinnost;
 vysvětlí význam trestu a rozliší druhy
trestů;
 vysvětlí úkoly orgánů činných
v trestním řízení;
 zná a na příkladech vysvětlí práva
a povinnosti občanů v trestním řízení;
 dovede aplikovat postupy vhodného
jednání, stane-li se svědkem nebo obětí
kriminálního jednání (šikana, lichva,
násilí, vydírání…);
 na příkladech objasní rozdíly mezi
trestním zákonem pro mládež a pro
dospělé a odůvodní tyto rozdíly.

SOŠ a SOU Vlašim
Soustava právních institucí v ČR.
 Soustava soudů v ČR.
 Právnická povolání (notáři,
advokáti, soudcové).
 Probační a mediační služba.
 Veřejný ochránce lidských práv.

5

Právní minimum.
 Právo a mravní odpovědnost
v běžném životě.
 Smlouvy.
 Právo vlastnické.
 Odpovědnost za škodu, práva
spotřebitele.
 Právo trestní, trestní odpovědnost,
tresty a ochranná opatření.
 Orgány činné v trestním řízení
(policie, státní zastupitelství,
vyšetřovatel, soud).
 Kriminalita páchaná na mladistvých
a na dětech.
 Kriminalita páchaná mladistvými.

9

Učivo
Člověk a hospodářství.
 Trh a jeho fungování.
 Zboží, nabídka, poptávka, stanovení
ceny.

Hod.
3

3. ročník – 30 hodin
Výsledky vzdělávání
Žák:
 vysvětlí, co má vliv na cenu zboží;
 stanoví cenu jako součet nákladů, zisku
a DPH a vysvětlí, jak se cena liší podle
zákazníků, místa, období…;
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 rozpozná běžné cenové triky (cena bez
DPH…) a klamavé nabídky;
 dovede vyhledat nabídky zaměstnání;
 dovede kontaktovat zaměstnavatele a
úřad práce;
 umí prezentovat své pracovní
dovednosti a zkušenosti;
 popíše, co má obsahovat pracovní
smlouva;
 orientuje se v pracovněprávních
záležitostech, dovede vyhledat poučení
a pomoc;

Zaměstnání.
 Hledání zaměstnání, služby úřadů
práce.
 Nezaměstnanost, podpora
v nezaměstnanosti.
 Rekvalifikace.
 Vznik, změna a ukončení
pracovního poměru.
 Povinnosti a práva zaměstnance a
zaměstnavatele.
 Druhy škod, předcházení škodám,
odpovědnost za škodu.

7

 dovede si zřídit peněžní účet a sleduje
pohyb peněz na svém účtu;
 používá nejběžnější platební nástroje,
smění peníze za použití kursovního
lístku;
 vysvětlí podstatu inflace a její důsledky
na příjmy obyvatelstva, vklady a úvěry,
dlouhodobé finanční plánování a uvede
příklady, jak se důsledkům inflace
bránit;
 dovede zjistit, jaké služby poskytuje
konkrétní peněžní ústav (banka,
pojišťovna) a na základě zjištěných
informací posoudit, zda konkrétní
služby jsou pro něho vhodné (např.
půjčka), nebo nutné a výhodné;
 dovede si zkontrolovat, zda jeho mzda
a pracovní zařazení odpovídají pracovní
smlouvě a jiným písemně dohodnutým
podmínkám;
 vysvětlí, proč občané platí daně,
sociální a zdravotní pojištění;
 dovede vyhledat pomoc, ocitne-li se
v tíživé sociální situaci;

Peníze.
 Peníze, hotovostní a bezhotovostní
peněžní styk (v tuzemské a
zahraniční měně).
 Inflace.
 Pojištění (sociální, zdravotní a
komerční).
 Mzda časová a úkolová.
 Daně, daňové přiznání.
 Služby peněžních ústavů.
 Pomoc státu, charitativních a jiných
institucí sociálně potřebným
občanům.

8

 dovede najít ČR na mapě světa a
Evropy, podle mapy popíše její polohu
a vyjmenuje sousední státy;
 popíše naše státní symboly;
 uvede příklady velmocí, zemích
vyspělých, rozvojových a zemí velmi
chudých (včetně lokalizace na mapě);
 na příkladech hospodářství, kulturní
sféry nebo politiky popíše, čemu se říká

Česká republika, Evropa a svět.
 Česká republika na mapě Evropy.
 České státní a národní symboly.
 ČR a její sousedé.
 Bohaté a chudé země, velmoci.
 Ohniska napětí v soudobém světě.
 Globální problémy světa.
 Péče o kulturní dědictví, tradice a
zvyky.

7
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globalizace;
uvede hlavní problémy dnešního světa
(globální problémy), lokalizuje na
mapě aktuální ohniska napětí ve světě;
dokáže vysvětlit vlastními slovy, co je
kulturní dědictví a jak je rozdělujeme;
je si vědom problematiky znečišťování
životního prostředí a dokáže navrhnout
řešení tohoto problému (např.
obnovitelné zdroje energie, ochrana
vody, půdy a ovzduší);
popíše, proč existuje EU a jaké
povinnosti a výhody z členství v EU
plynou našim občanům;
vysvětlí funkci OSN a NATO;
uvede konkrétní příklady činnosti OSN
ve světě při ochraně míru;
na příkladu (z médií nebo jiných
zdrojů) vysvětlí, jakých metod
používají teroristé a za jakým účelem.

SOŠ a SOU Vlašim
 Životní prostředí a péče o něj.

ČR a evropská integrace.
 EU, její orgány a cíle.
 Zahraniční politika ČR.
 Činnost OSN a NATO.
 Nebezpečí nesnášenlivosti a
terorismu ve světě.

5
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Učební osnova
7.4. Matematika
Kód a název oboru vzdělání: 36-67-E/01 Zednické práce
Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní forma
Celkový počet hodin: 100
Platnost: od 1. 9. 2012 počínaje 1. ročníkem
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecné cíle:
 zprostředkovat žákům matematické poznatky, které jsou potřebné v odborném a dalším
vzdělávání i praktickém životě;
 rozvíjet numerické dovednosti a návyky v návaznosti na základní školu;
 orientovat se v matematickém textu a porozumět zadání matematické úlohy;
 efektivně numericky počítat, používat a převádět běžně používané jednotky (délky,
hmotnosti, času, objemu, povrchu, rovinného úhlu apod.);
 matematizovat jednoduché reálné situace, užívat matematický model a vyhodnotit
výsledek řešení vzhledem k realitě;
 umět vyhodnotit informace získané z různých zdrojů reálných situací – grafů, diagramů a
tabulek;
 správně se matematicky vyjadřovat;
 zkoumat a řešit problémy;
 podílet se na rozvoji logického myšlení;
 přispívat k formování žádoucích rysů osobnosti žáků jako je vytrvalost, houževnatost a
kritičnost.

Charakteristika učiva:
 obsahově navazuje na učivo matematiky základní školy a zaměřuje se na rozšiřování
poznatků ve vybraných okruzích učiva:
- číselné obory;
- mocniny a odmocniny;
- jednoduché lineární rovnice;
- funkce přímé úměrnosti;
- stereometrie – základní vlastnosti jednoduchých těles;
 učivo je členěno na složku základní (stěžejní): číselné obory, jednoduché lineární rovnice,
planimetrie, stereometrie, která umožňuje zvládnout hlavní činnosti v praxi a doplňkovou:
mocniny, funkce, výrazy, jednoduché využití statistiky, která povede k dalšímu
profesnímu rozvoji žáka v následujícím období v kontinuitě s jeho sebevzděláváním dle
stávajících potřeb praxe;
 z daných okruhů bude vycházet posílení logického myšlení, užití počítačové techniky při
denní činnosti a schopnost žáka reagovat na proměnlivé požadavky současnosti
operativním způsobem.

Směřování výuky v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Při výuce matematiky by měli žáci získat důvěru ve vlastní schopnosti, najít vhodnou míru
sebevědomí a sebeodpovědnosti, posílit vlastnosti jako např. přesnost, houževnatost,
důslednost, komunikativnost apod.
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Pojetí výuky:
 vyučování probíhá ve třídě nebo v učebně ICT;
 při výkladu jsou používány vhodné modely a názorné pomůcky;
 propojení teorie a praxe formou aplikace matematické problematiky při dílenské činnosti,
kde žáci prokáží svůj hlubší zájem o dílčí témata probíraného učiva ve vztahu k budoucí
profesi;
 použití internetu a výukového softwaru při vlastní činnosti i při výuce;
 konzultace obtížných partií látky individuálně nebo prostřednictvím elektronické
komunikace mezi žáky a pedagogem.

Hodnocení výsledků žáků:





dvakrát za pololetí žák vypracuje složitější písemnou práci;
každý měsíc jsou žákovy vědomosti prověřeny menší písemnou prací;
hodnocení známkou nebo bodovým systémem;
hodnocení činnosti žáků alternativní bodovou stupnicí umožňující ovlivnit klasifikaci žáka
v pozitivním slova smyslu při zohlednění jeho aktivity;
 důraz bude kladen zejména na:
- numerické aplikace;
- přesnost grafického projevu;
- dovednosti řešit problémy;
- dovednosti využívat informační technologie a pracovat s informacemi.

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat:







plně rozvíjí všechny matematické kompetence;
napomáhá k logickému řešení problémů;
klade důraz na dovednost řešit problémy;
napomáhá využívat informační technologie a pracovat s informacemi;
rozumí grafům, diagramům a tabulkám;
formou slovních úloh pomáhá řešit některé okruhy průřezových témat Člověk a svět práce
(mzda, daně) a Člověk a životní prostředí.

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
1. ročník – 50 hodin
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:
 správně zapíše číslice, dokáže zapsat
přirozené číslo;
 zakreslí přirozené číslo na číselnou osu;
 provádí aritmetické operace s
přirozenými čísly;
 umí pomocí kalkulátoru vypočítat
mocniny a odmocniny přirozených
čísel;
 dokáže zaokrouhlit přirozené a
desetinné číslo;
 používá různé zápisy racionálního čísla;

Operace s reálnými čísly.
 Přirozená a celá čísla.
 Racionální čísla.
 Mocniny a odmocniny.
 Čísla desetinná.
 Jednotky a jejich převody.
 Procento a procentová část, úrok.
 Planimetrie.

Hod.
50
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 vypočítá jednoduché aritmetické
operace se zlomky, zlomek vyjádří
graficky;
 zapíše a přečte desetinné číslo;
 znázorní desetinné číslo na číselné ose
a zvládne porovnat dvě desetinná čísla;
 orientuje se v matematickém textu a
umí matematizovat reálné situace
v jednoduchých slovních úlohách;
 zaokrouhlí desetinné číslo;
 znázorní reálné číslo na číselné ose, zná
pojem záporného čísla;
 zvládá převody jednotek délky,
hmotnosti, času;
 řeší jednoduché úlohy s procenty,
vyjádří jedno procento, vypočte základ,
procentovou část;
 vypočítá úrok;
 vyjmenuje základní pojmy
z planimetrie, využívá polohové a
metrické vlastnosti základních
rovinných útvarů;
 sestrojí trojúhelník a různé druhy
rovnoběžníků, definuje vlastnosti
lichoběžníku;
 pomocí tabulek a kalkulátoru dokáže
vypočítat obvody a obsahy základních
rovinných útvarů.

2. ročník – 50 hodin
Výsledky vzdělávání
Žák:
 popíše výraz, rozliší výraz číselný a
výraz s proměnnou;
 umí s pomocí kalkulátoru určit hodnotu
číselného výrazu;
 samostatně vypočítá jednoduchý výraz
a umí jej upravit;
 vysvětlí pojem rovnosti;
 řeší jednoduché lineární rovnice o jedné
neznámé;
 dokáže použít trojčlenku
v jednoduchých úlohách z praxe;

Učivo
Výrazy a jejich úpravy, řešení
lineární rovnice.
 Výraz, zápis, hodnota číselných
výrazů.
 Výrazy s proměnnou, dosazování,
hodnota.
 Pojem rovnosti, zápis.
 Výpočet jednoduché lineární
rovnice, ověření zkouškou.
 Přímá a nepřímá úměrnost
v jednoduchých úlohách.

Hod.
15
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 určí z předpisu tabulku lineární funkce;
 znázorní graf této funkce;
 dokáže, zda je funkce rostoucí a
klesající;
 popíše vzájemnou polohu bodů, přímek
a rovin;
 narýsuje krychli, kvádr, válec a popíše
je;
 pomocí tabulek vyhledá vzorce a
s pomocí kalkulátoru určí povrch a
objem základních těles;
 zakreslí a zobrazí data do jednoduchých
diagramů;
 umí se v diagramech orientovat;
 dokáže s pomocí internetu najít použití
diagramů v praxi;
 vypočítá aritmetický průměr;
 vypočítá jednoduché úlohy mzdy, mzdu
dokáže zdanit.

SOŠ a SOU Vlašim
Funkce.
 Nákres grafu ze zadaného předpisu.
 Určení grafu přímé a nepřímé
úměrnosti.
 Funkce rostoucí a klesající.
Výpočet objemů a povrchů těles.
 Rovina, zobrazení, vzájemná poloha
dvou rovin.
 Zobrazení a nákresy základních
těles.
 Výpočet objemu a povrchu krychle,
kvádru a válce z oboru.
Práce s daty.
 Zobrazení a kreslení různých druhů
diagramů.
 Čtení z jednoduchých grafů.
 Vyhledávání různých grafů a
diagramů pomocí internetu.
 Člověk a svět práce-jednoduché
výpočty mzdy, aritmetického
průměru a daně ze mzdy.

5

15

15
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7.5. Tělesná výchova
Kód a název oboru vzdělání: 36-67-E/01 Zednické práce
Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní forma
Celkový počet hodin: 96
Platnost: od 1. 9. 2012 počínaje 1. ročníkem
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecné cíle:
 vybavit žáky znalostmi a dovednostmi potřebnými k preventivní a aktivní péči o zdraví a
bezpečnost;
 rozvinout a podpořit chování a postoje žáků ke zdravému způsobu života a celoživotní
odpovědnosti za své zdraví;
 vede žáky k tomu, aby znali potřeby svého těla v jeho biopsychosociální jednotě a
rozuměli tomu, jak působí výživa, životní prostředí, pohybové aktivity, stres, jednostranné
činnosti, disharmonické mezilidské vztahy a jiné vlivy na zdraví; důraz se klade na
výchovu proti závislostem na alkoholu, tabákových výrobcích, drogách, doplňcích výživy,
hracích automatech, internetu aj., proti medii vnucovanému ideálu tělesné krásy mladých
lidí a na výchovu k odpovědnému přístupu k sexu;
 v tělesné výchově se usiluje zejména o výchovu a vzdělávání pro celoživotní provádění
pohybových aktivit a rozvoj pozitivních vlastností osobnosti;
 žáci jsou vedeni k pravidelnému provádění pohybových činností, ke kvalitě v pohybovém
učení, ke kompenzování negativních vlivů způsobu života;
 k čestné spolupráci při společných aktivitách a soutěžích;
 v tělesné výchově se rozvíjejí jak pohybově nadaní, tak zdravotně oslabení žáci.

Charakteristika učiva:
 obsah navazuje na poznatky a dovednosti, které žáci získali na základní škole;
 oblast vzdělávání pro zdraví zahrnuje jednak učivo potřebné k péči o zdraví a k ochraně
člověka za mimořádných událostí;
 seznamuje s odbornou terminologií a využitím nových informačních technologií při
sportovních aktivitách.

Směřování výuky v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí:
 preferovat takový způsob života, aby byly zdraví ohrožující návyky, činnosti a situace co
nejvíce eliminovány;
 využívat pravidelné pohybové aktivity v denním režimu a k celoživotní péči o zdraví;
 vyrovnávat nedostatek pohybu a jednostrannou tělesnou a duševní zátěž;
 usilovat o dosažení sportovní a pohybové gramotnosti;
 pociťovat radost a uspokojení z prováděné tělesné činnosti;
 dosáhnout optimálního tělesného a pohybového rozvoje v rámci svých možností;
 kontrolovat a ovládat své jednání, chovat se odpovědně v zařízeních tělesné výchovy a
sportu, při pohybových činnostech vůbec.
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Pojetí výuky:
výuka probíhá na různých specializovaných sportovištích a dále v dalších organizačních
formách-kurzech: lyžařském, sportovně – turistickém, sportovních dnech a v aktivitách
mimoškolní výchovy.

Hodnocení výsledků žáků:
 za změny k postoji a péči o své zdraví;
 v tělesné výchově za změnu ve vlastním výkonu – dovednosti, za zvládnutí konkrétního
splnitelného cíle;
 za zájem o tělesnou výchovu a sport;
 za snahu prakticky využívat některé osvojené pohybové činnosti v denním režimu;
 za účast v soutěžích školy a její reprezentaci.

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat:
 získávat poznatky k celoživotní odpovědnosti za své zdraví, vážit si zdraví jako jedné z
prvořadých hodnot a cílevědomě je chránit; rozpoznat, co ohrožuje tělesné a duševní
zdraví;
 racionálně jednat v situacích osobního a veřejného ohrožení;
 chápat, jak vlivy životního prostředí působí na zdraví člověka;
 vyrovnávat nedostatek pohybu a kompenzovat jednostrannou tělesnou a duševní zátěž;
 dosáhnou optimálního pohybového rozvoje v rámci svých možností;
 kontrolovat a ovládat své jednání i pravidla fair-play.

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
1. ročník – 33 hodin
Výsledky vzdělávání
Žák:
 uplatňuje ve svém jednání základní
znalosti o stavbě a funkci lidského
organismu jako celku;
 popíše vliv fyzického a psychického
zatížení na lidský organismus;
 orientuje se v zásadách zdravé výživy a
v jejích alternativních směrech;
 dovede uplatňovat naučené modelové
situace k řešení konfliktních situací;
 vysvětlí, jak aktivně chránit své zdraví;
 volí sportovní vybavení – výstroj a
výzbroj odpovídající příslušné činnosti
a okolním podmínkám (klimatickým,
zařízení, hygieně, bezpečnosti) a
dovede je udržovat a ošetřovat;
 ovládá teoretické poznatky „význam
pohybu pro zdraví“, odborné
názvosloví;
 dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost,
vytrvalost, obratnost a pohyblivost;

Učivo
Péče o zdraví.
 Zdraví.
 Činitelé ovlivňující zdraví.
 Pohybové aktivity, výživa a
stravovací návyky.
 Prevence úrazů a nemocí.
 Mediální obraz krásy lidského těla,
komerční reklama.

Hod.
1

Tělesná výchova.
 Bezpečnost a hygiena v TV.
 Nástupy a hlášení.
 Test všeobecné pohybové zdatnosti.

1

Atletika.
 Technika běhu v různých

12
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 umí uplatňovat zásady atletického
tréninku (úseky, běžecká abeceda,
vrhačská abeceda);
 dokáže rozhodovat, zapisovat a
sledovat výkony jednotlivců eventuelně
štafet;
 zná nebezpečí užívání dopingu;
 zná atletickou terminologii;

 ovládá základní herní činnosti
jednotlivce a participuje na týmovém
herním výkonu družstva;
 dovede rozlišit jednání fair play od
nesportovního chování;
 komunikuje při pohybových
činnostech;
 dodržuje smluvené signály a vhodně
používá odbornou terminologii;
 ovládá pravidla jednotlivých her;
 dovede se zapojit do organizace hry a
turnaje;
 dokáže zapisovat do herního protokolu;
 umí využívat pohybové činnosti pro
všestrannou pohybovou přípravu a
zvyšování tělesné zdatnosti;
 dovede uplatňovat techniku a základy
taktiky u těchto her;
 uplatňuje zásady bezpečnosti při
pohybových aktivitách, záchrana a
dopomoc;
 dokáže rozhodovat, zapisovat a
sledovat výkony jednotlivců;
 umí sestavit soubory zdravotně
zaměřených cvičení, cvičení pro
tělesnou a duševní relaxaci;
 umí si připravit kondiční program
osobního rozvoje a vyhodnocovat jej;
 ovládá kompenzační cvičení k
regeneraci tělesných a duševních sil i
vzhledem k požadavkům budoucího
povolání;
 uplatňuje osvojené způsoby relaxace;
 je schopen kultivovat své tělesné a
pohybové projevy;
 ovládá překonávání překážek,
zmírňování následků pádů;
 uplatňuje zásady jednání v situacích

SOŠ a SOU Vlašim
podmínkách, 200 m , 400 m.
 Startovní polohy sprint na 60 m.
 Vytrvalostní běh na 1500 m a 3000
m.
 Běh v terénu.
 Štafety, rozvoj všeobecné
vytrvalosti, trojskok.
 Skok daleký. Hod oštěpem.
 Vrh koulí z místa a vrhačská
abeceda (váha dle věkové
kategorie).
 Atletická abeceda.
Pohybové hry.
 Drobné hry.
 Sportovní hry.
 Volejbal – systém hry, nácvik
činnosti v poli.
 Kopaná – abeceda kopané.
 Florbal.
 Házená.
 Stolní tenis.
 Nohejbal.

12

Gymnastika a tance.
 Akrobacie-přemet stranou.
 Skrčka přes bednu.
 Přeskok přes kozu.
 Akrobacie – kotouly vpřed.
 Akrobacie-kotouly vzad.
 Akrobacie- stoj na hlavě.
 Akrobacie-stoj na rukou.

6

Úpoly.
 Pády – technika, přetahy, přetlaky.
 Základní sebeobrana – vnější a

1
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osobního ohrožení;
volí sportovní výstroj a výzbroj,
vhodné oblečení vzhledem ke
klimatickým podmínkám, dovede je
udržovat a ošetřovat;
je obeznámen se zásadami první
pomoci na horách;
ovládá praktické zvládnutí (např.
znehybnění) zraněné končetiny apod.;
volí sportovní výstroj a výzbroj,
vhodné oblečení, dovede je udržovat a
ošetřovat
zásady první pomoci;
první pomoc, nebezpečí číhající
v přírodě, zásady chování při pobytu
v přírodě;
chová se v přírodě ekologicky;
využívá různých forem turistiky;
volí vhodnou výstroj, dovede ji
ošetřovat;
poranění při hromadném zasažení
obyvatel;
ověří úroveň tělesné zdatnosti a svalové
nerovnováhy;
pozná chybně a správně prováděné
činnosti, umí analyzovat a zhodnotit
kvalitu pohybové činnosti či výkonu;
dokáže zjistit úroveň pohyblivosti,
ukazatele své tělesné zdatnosti a
korigovat si pohybový režim ve shodě
se zjištěnými údaji;
dokáže zapisovat, rozhodovat a
sledovat výkony jednotlivců;
dovede soutěžit dle pravidel fair play;


 ovládá poskytnutí první pomoci sobě a
jiným;
 umí zvolit vhodná cvičení ke korekci
svého zdravotního oslabení a dokáže
rozlišit vhodné a nevhodné pohybové
činnosti vzhledem k poruše svého
zdraví;
 je schopen zhodnotit své pohybové
možnosti a dosahovat osobního výkonu
z nabídky pohybových aktivit.

SOŠ a SOU Vlašim
horní kryt.
Lyžování (příležitostně).
 Základy sjezdového lyžování
(zatáčení, zastavování, sjíždění i
přes terénní nerovnosti).
 Základy snowboardingu.
 Chování při pobytu v horském
prostředí.
Bruslení (příležitostně).
 Základy bruslení.
 Základy ledního hokeje.
Turistika a pobyt v přírodě
(příležitostně).
 Příprava turistické akce.
 Orientace v krajině.
 Orientační běh.

Testování tělesné zdatnosti.
 Motorické testy.

Celoškolní soutěže.
 Kopaná, volejbal.
 Atletika, florbal.
 Stolní tenis.
Reprezentace školy.
 V soutěžích pořádaných ASŠK.
První pomoc.
 Úrazy a náhlé zdravotní příhody.
 Stavy bezprostředně ohrožující
život.
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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2. ročník – 33 hodin
Výsledky vzdělávání
Žák:
 uplatňuje ve svém jednání základní
znalosti o stavbě a funkci lidského
organismu jako celku;
 popíše vliv fyzického a psychického
zatížení na lidský organismus;
 orientuje se v zásadách zdravé výživy a
v jejích alternativních směrech;
 dovede uplatňovat naučené modelové
situace k řešení konfliktních situací;
 vysvětlí, jak aktivně chránit své zdraví;
 volí sportovní vybavení – výstroj a
výzbroj odpovídající příslušné činnosti
a okolním podmínkám (klimatickým,
zařízení, hygieně, bezpečnosti) a
dovede je udržovat a ošetřovat;
 ovládá teoretické poznatky „význam
pohybu pro zdraví“, odborné
názvosloví;
 dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost,
vytrvalost, obratnost a pohyblivost;
 umí uplatňovat zásady atletického
tréninku (úseky, běžecká abeceda,
vrhačská abeceda);
 dokáže rozhodovat, zapisovat a
sledovat výkony jednotlivců eventuelně
štafet;
 zná nebezpečí užívání dopingu;
 zná atletickou terminologii;
 ovládá základní herní činnosti
jednotlivce a participuje na týmovém
herním výkonu družstva;
 dovede rozlišit jednání fair play od
nesportovního chování;
 komunikuje při pohybových
činnostech;
 dodržuje smluvené signály a vhodně
používá odbornou terminologii;
 ovládá pravidla jednotlivých her;
 dovede se zapojit do organizace hry,
dokáže zapisovat do herního protokolu;
 umí využívat pohybové činnosti pro
všestrannou pohybovou přípravu a
zvyšování tělesné zdatnosti;
 dovede uplatňovat základy taktiky u
těchto her;

Učivo
Péče o zdraví.
 Zdraví.
 Činitelé ovlivňující zdraví.
 Pohybové aktivity, výživa a
stravovací návyky.
 Prevence úrazů a nemocí.
 Mediální obraz krásy lidského těla,
komerční reklama.

Hod.
1

Tělesná výchova.
 Úvodní celek.
 Bezpečnost a hygiena v TV.
 Nástupy a hlášení.
 Test všeobecné pohybové zdatnosti.
Atletika.
 Technika běhu v různých
podmínkách, startovní polohy.
 Sprinty na 100 m, 200 m a 400 m.
 Vytrvalostní běh na 1500 m a
3000 m.
 Běh v terénu.
 Štafety, rozvoj vytrvalosti.
 Skok daleký, trojskok.
 Hod oštěpem.
 Vrh koulí a zádová technika (váha
dle věkové kategorie).
 Atletická abeceda.
Pohybové hry.
 Drobné hry.
 Sportovní hry.
 Házená – systém hry a řízená hra.
 Kopaná – řízená hra.
 Stolní tenis.
 Florbal.
 Nohejbal.

1

12

12
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 uplatňuje zásady bezpečnosti při
pohybových aktivitách, záchrana a
dopomoc;
 dokáže rozhodovat, zapisovat a
sledovat výkony jednotlivců;
 umí sestavit soubory zdravotně
zaměřených cvičení, cvičení pro
tělesnou a duševní relaxaci, umí si
připravit kondiční program osobního
rozvoje a vyhodnocovat jej;
 ovládá kompenzační cvičení;
 k regeneraci tělesných a duševních sil i
k vzhledem k požadavkům budoucího
povolání;
 ovládá překonávání překážek;
 zmírňování následků pádů uplatňuje
zásady jednání v situacích osobního
ohrožení;
 volí sportovní výstroj a výzbroj,
vhodné oblečení, dovede je udržovat a
ošetřovat zásady první pomoci;

Gymnastika a tance.
 Akrobacie-přemet stranou.
 Skrčka přes bednu.
 Přeskok přes kozu.
 Akrobacie – kotouly vpřed.
 Akrobacie-kotouly vzad.
 Akrobacie- stoj na hlavě.
 Akrobacie-stoj na rukou.

6

Úpoly.
 Pády – technika, přetahy, přetlaky.
 Základní sebeobrana – spodní kryt.

1

 ověří úroveň tělesné zdatnosti a svalové
nerovnováhy;
 pozná chybně a správně prováděné
činnosti, umí analyzovat a zhodnotit
kvalitu pohybové činnosti či výkonu;
 dokáže zjistit úroveň pohyblivosti,
ukazatele své tělesné zdatnosti a
korigovat si pohybový režim ve shodě
se zjištěnými údaji;
 dokáže zapisovat, rozhodovat a
sledovat výkony jednotlivců;
 dovede soutěžit dle pravidel fair play;

Testování tělesné zdatnosti.
 Motorické testy.

 ovládá poskytnutí první pomoci sobě a
jiným;
 umí zvolit vhodná cvičení ke korekci
svého zdravotního oslabení a dokáže
rozlišit vhodné a nevhodné pohybové
činnosti vzhledem k poruše svého
zdraví;
 je schopen zhodnotit své pohybové
možnosti a dosahovat osobního výkonu
z nabídky pohybových aktivit.

Bruslení (příležitostně).
 Základy bruslení, základy ledního
hokeje.

Celoškolní soutěže.
 Kopaná, volejbal.
 Atletika, florbal.
 Stolní tenis.

Reprezentace školy.
 V soutěžích pořádaných různými
pořadateli.
První pomoc.
 Úrazy a náhlé zdravotní příhody.
 Stavy bezprostředně ohrožující
život.
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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3. ročník – 30 hodin
Výsledky vzdělávání
Žák:
 uplatňuje ve svém jednání základní
znalosti o stavbě a funkci lidského
organismu jako celku;
 popíše vliv fyzického a psychického
zatížení na lidský organismus;
 orientuje se v zásadách zdravé výživy a
v jejích alternativních směrech;
 dovede uplatňovat naučené modelové
situace k řešení konfliktních situací;
 vysvětlí, jak aktivně chránit své zdraví;
 volí sportovní vybavení – výstroj a
výzbroj odpovídající příslušné činnosti
a okolním podmínkám (klimatickým,
zařízení, hygieně, bezpečnosti) a
dovede je udržovat a ošetřovat;
 ovládá teoretické poznatky „význam
pohybu pro zdraví“, odborné
názvosloví;
 dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost,
vytrvalost, obratnost a pohyblivost;
 umí uplatňovat zásady atletického
tréninku (úseky, běžecká abeceda,
vrhačská abeceda);
 dokáže rozhodovat, zapisovat a
sledovat výkony jednotlivců,
eventuelně štafet;
 zná nebezpečí užívání dopingu;
 zná atletickou terminologii;

 ovládá základní herní činnosti
jednotlivce a participuje na týmovém
herním výkonu družstva;
 dovede rozlišit jednání fair play od
nesportovního chování;
 komunikuje při pohybových činnostech
– dodržuje smluvené signály a vhodně
používá odbornou terminologii;
 ovládá pravidla jednotlivých her;
 dovede se zapojit do organizace hry a
turnaje, dokáže zapisovat do herního
protokolu;
 umí využívat pohybové činnosti pro
všestrannou pohybovou přípravu;
zvyšování tělesné zdatnosti;

Učivo
Péče o zdraví.
 Zdraví.
 Činitelé ovlivňující zdraví.
 Pohybové aktivity, výživa a
stravovací návyky.
 Prevence úrazů a nemocí.
 Mediální obraz krásy lidského těla,
komerční reklama.

Hod.
1

Tělesná výchova.
 Bezpečnost a hygiena v tělesné
výchově.
 Nástupy a hlášení.
 Test všeobecné pohybové zdatnosti.

1

Atletika.
 Technika běhu v různých
podmínkách, startovní polohy.
 Sprinty na 100 m a 400 m.
 Vytrvalostní běh na 3000 m.
 Běh v terénu.
 Štafety, rozvoj všeobecné
vytrvalosti.
 Skok daleký, trojskok.
 Hod oštěpem.
 Běh na 4 x 100 m.
 Vrh koulí a zádová technika (váha
dle věkové kategorie).
 Atletická abeceda.
Pohybové hry.
 Drobné hry.
 Sportovní hry.
 Házená – systém hry a řízená hra.
 Kopaná – řízená hra.
 Stolní tenis.
 Florbal.
 Nohejbal.

11

11
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 uplatňuje zásady bezpečnosti při
pohybových aktivitách, záchrana a
dopomoc;
 dokáže rozhodovat, zapisovat a
sledovat výkony jednotlivců;
 umí sestavit soubory zdravotně
zaměřených cvičení, cvičení pro
tělesnou a duševní relaxaci, umí si
připravit kondiční program osobního
rozvoje a vyhodnocovat jej;
 ovládá kompenzační cvičení
k regeneraci tělesných a duševních sil i
k vzhledem k požadavkům budoucího
povolání;
 uplatňuje osvojené způsoby relaxace;
 je schopen kultivovat své tělesné a
pohybové projevy;
 ovládá překonávání překážek,
zmírňování následků pádů;
 uplatňuje zásady jednání v situacích
osobního ohrožení;
 volí sportovní výstroj a výzbroj,
vhodné oblečení, dovede je udržovat a
ošetřovat
 zásady první pomoci;
 ověří úroveň tělesné zdatnosti a svalové
nerovnováhy;
 pozná chybně a správně prováděné
činnosti, umí analyzovat a zhodnotit
kvalitu pohybové činnosti či výkonu;
 dokáže zjistit úroveň pohyblivosti,
ukazatele své tělesné zdatnosti a
korigovat si pohybový režim ve shodě
se zjištěnými údaji;
 dokáže zapisovat, rozhodovat a
sledovat výkony jednotlivců;
 dovede soutěžit dle pravidel fair play;

 ovládá poskytnutí první pomoci sobě a
jiným;
 umí zvolit vhodná cvičení ke korekci
svého zdravotního oslabení a dokáže

SOŠ a SOU Vlašim
Gymnastika a tance.
 Akrobacie - přemet stranou.
 Skrčka přes bednu.
 Přeskok přes kozu.
 Akrobacie - kotouly vpřed.
 Akrobacie - kotouly vzad.
 Akrobacie - stoj na hlavě.
 Akrobacie - stoj na rukou
 Akrobacie - přemet vpřed
s dopomocí.

5

Úpoly.
 Pády – technika, přetahy, přetlaky.
 Sebeobrana proti útoku.

1

Bruslení (příležitostně).
 Základy bruslení.
 Základy ledního hokeje.
Testování tělesné zdatnosti.
 Motorické testy.

Celoškolní soutěže.
 Volejbal.
 Florbal.
 Stolní tenis.
 Malá kopaná.
 Nohejbal.
 Atletický víceboj.
Reprezentace školy.
 V soutěžích pořádaných různými
pořadateli.
První pomoc.
 Úrazy a náhlé zdravotní příhody.
 Stavy bezprostředně ohrožující
život.
Speciální korektivní cvičení podle
druhu oslabení.
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zdraví;
 je schopen zhodnotit své pohybové
možnosti a dosahovat osobního výkonu
z nabídky pohybových aktivit.
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 Pohybové aktivity, zejména
gymnastická cvičení, pohybové hry,
plavání, turistika a pohyb v přírodě.
 Kontraindikované pohybové
aktivity.
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Učební osnova
7.6. Informatika
Kód a název oboru vzdělání: 36-67-E/01 Zednické práce
Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní forma
Celkový počet hodin: 96
Platnost: od 1. 9. 2012 počínaje 1. ročníkem
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecné cíle
Cílem vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích je naučit žáky pracovat
s prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi. Žáci
porozumí základům informačních a komunikačních technologií, naučí se na uživatelské
úrovni používat operační systém, kancelářský software a pracovat s dalšími běžnými
aplikačním programovým vybavením (včetně specifického programového vybavení,
používaného v příslušné profesní oblasti). Jedním ze stěžejních témat oblasti informačních a
komunikačních technologií, a tedy i cílů výuky je, aby žák zvládl efektivně pracovat
s informacemi (zejména s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií) a
komunikovat pomocí internetu. Podstatnou část vzdělávání v informačních a komunikačních
technologiích představuje práce s výpočetní technikou.

Charakteristika učiva
Seznamuje se základy informačních a komunikačních technologií.
Umožňuje žákům využívat na uživatelské úrovni operační systém, základní kancelářský
software a pracovat s dalším běžným aplikačním programovým vybavením (včetně
specifického programového vybavení používaného v příslušném profesní oblasti).

Směřování výuky v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Usilujeme o to, aby:
 žáci vnitřně přijali požadavky na bezpečné používání počítačů, aby bezpečnosti podřídili
své chování na učebně;
 žáci volili ekonomicky výhodné řešení používáním vhodného technického a
programového vybavení;
 přihlíželi v oblasti volby počítače nebo jeho údržby k ekologii;
 volili takové řešení, které je nejméně náročné a tudíž má nižší nároky na znečištění
životního prostředí při respektování bezpečnosti práce, ekologie a spolehlivosti;
 získali úctu ke kvalitní práci;
 respektovali autorská práva a vážili si duševní práce.

Pojetí výuky:






důraz je kladem na názornost výuky, tj. praktická práce s počítačem;
preferovány budou problémové úlohy a jejich zpracovávání na počítači;
vyučující opravuje práci žáků a dbá na správné návyky práce na počítači;
každý žák bude pracovat na počítači samostatně;
vyučování probíhá v odborné učebně vybavené počítači.
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Hodnocení výsledků žáků
Při hodnocení bude kladen důraz na zvládnutí souhrnných prací zadávaných vždy
po ukončení jednotlivých tematických celků. Žáci budou dále hodnoceni na základě ústního i
písemného zkoušení, přesnosti a věrohodnosti zpracování dokumentu v různých programech,
při pololetní klasifikaci bude zohledněn celkový přístup žáka k vyučovacímu procesu a
k plnění studijních povinností. Hodnocení bude v souladu s klasifikačním řádem, který je
součástí školního řádu.

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat
Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi pracovali s osobním počítačem a jeho základním a
aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími prostředky ICT a využívali adekvátní
zdroje informací a efektivně pracovali s informacemi, tzn. absolventi by měli:
 pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních
technologií;
 pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením, učit se používat
nové aplikace;
 komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline
komunikace;
 získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet;
 pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných,
elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a
komunikačních technologií.
Dovednosti v oblasti informačních a komunikačních technologií mají podpůrný charakter ve
vztahu ke všem složkám kurikula.

Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
1. ročník – 33 hodin
Výsledky vzdělávání
 Žák:
 používá počítač a jeho periferie
(obsluhuje je, detekuje chyby,
vyměňuje spotřební materiál);
 je si vědom možností a výhod, ale i
rizik;
 aplikuje výše uvedené, zejména
využívá prostředky zabezpečení dat
před zneužitím a ochrany dat před
zničením;
 nastavuje uživatelské prostředí
operačního systému;
 orientuje se v běžném systému – chápe
strukturu dat a možnosti jejich uložení,
rozumí a orientuje se v systému
adresářů, ovládá základní práce se
soubory (vyhledávání, kopírování,
přesun, mazání), rozlišuje a rozpoznává
základní typy souborů a pracuje s nimi;

Učivo
Práce s počítačem, operačním
systémem, soubory, adresářovou
strukturou, souhrnnými cíli.
 Hardware, software, osobní
počítač, princip fungování,
části, periferie.
 Základní a aplikační
programové vybavení.
 Operační systém.
 Data, soubor, složka,
souborový manažer.
 Komprese dat.
 Prostředky zabezpečení dat
před zneužitím a ochrany dat
před zničením.
 Antivirová ochrana.
 Nápověda, manuál.
 Informační sítě.
 Řízení tisku.

Hod.
10
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využívá nápovědy a manuály pro práci
se základním a aplikačním
programovým vybavením i běžným
hardware;
má vytvořeny předpoklady učit se
používat nové aplikace, zejména za
pomoci manuálu a nápovědy,
uvědomuje si analogie ve funkcích a ve
způsobu ovládání různých aplikací;
vybírá a používá vhodné programové
vybavení pro řešení běžných
konkrétních úkolů;
Microsoft Word – textový editor.
dodržuje pravidla pro úpravu
dokumentů, typografická a estetická
 Popis prostředí.
pravidla;
 Práce se souborem.
formátuje písmo, odstavce, stránky;
 Formát písma a odstavce.
kopíruje a přesouvá text;
 Schránka.
využívá styly;
 Čáry a ohraničení.
vytváří obsahy a rejstříky;
 Tabulky.
vkládá do textu objekty a upravuje je;
 Automatické číslování a
odrážky.
vytváří, vkládá a upravuje tabulky;
používá kontrolu pravopisu a
 Hledání a nahrazování textu
automatické opravy textu;
v dokumentu.
vkládá nestandardní znaky;
 Automatické opravy.
zadává tisk dokumentu s požadovanými
 Kontrola pravopisu.
vlastnostmi;
 Vložení symbolu do
dokumentu.
 Záhlaví a zápatí, číslování
stránek.
 Styly.
 Vkládání a úprava grafických
objektů.
 Tvorba obsahu a rejstříku.
 Tisk.

13
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Informační zdroje, celosvětová
volí vhodné informační zdroje
k vyhledávání požadovaných informací počítačová síť Internet.
a odpovídající techniky (metody,
 Informace, práce
způsoby) k jejich získávání;
s informacemi.
získává a využívá informace
 Informační zdroje.
z otevřených zdrojů, zejména pak
 Internet.
z celosvětové sítě internet, ovládá jejich
 E-mail, chat, Messenger.
vyhledávání;
zaznamenává a uchovává textové a
grafické, numerické informace
způsobem umožňujícím jejich rychlé
vyhledání a využití;
správně interpretuje získané informace
a výsledky jejich zpracování následně
prezentuje vhodným způsobem
s ohledem na jejich další uživatele;
rozumí běžným graficky ztvárněným
informacím (schémata, grafy, apod.);
samostatně komunikuje elektronickou
poštou, ovládá i zaslání přílohy, či
naopak její přijetí a následné otevření;
ovládá běžné prostředky online a
offline komunikace a výměny dat.

10

2. ročník – 33 hodin
Výsledky vzdělávání
Žák:
 vytváří, upravuje a uchovává textové
dokumenty;
 ovládá běžné práce s tabulkovým
procesorem (editace, matematické
operace, základní funkce, tvorba
jednoduchého grafu, příprava pro tisk,
tisk;
 dokáže objasnit principy a uvést oblasti
použití tabulkových kalkulátorů;
 specifikuje strukturu tabulek;
 ovládá adresaci buněk;
 správně používá různé způsoby
formátování (grafické formátování
buněk, formátování obsahu buněk);
 pro výpočty v buňkách používá
vestavěné vzorce a funkce;
 nastaví dokument pro tisk;
 vytváří a edituje grafy;
 zná hlavní typy grafických formátů na
základní úrovni, grafiku tvoří a
upravuje.

Učivo
Práce se standardním aplikačním
programovým vybavením.
 Textový procesor.
 Tabulkový procesor –
MS Excel
 Vytvoření nového sešitu.
 Uložení pracovního sešitu.
 Vložení údajů do buňky.
 Přepsání údajů v buňce.
 Přesouvání a kopírování údajů.
 Grafická úprava buňky.
 Vzorce a funkce.
 Úprava pracovního sešitu
(vložení, skrytí řádků, sloupců,
změna šířky).
 Práce s listy.
 Grafy.
 Příprava tisku, tisk.
 Propojení tabulky Excelu
s Wordem.
 Software pro práci s grafikou,
digitální fotografie.

Hod.
33
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3. ročník – 30 hodin
Výsledky vzdělávání
Žák:
 dokáže aplikovat zásady efektivní
prezentace;
 vysvětlí, co je to prezentace a k čemu
slouží;
 připraví si podklady pro zpracování
úspěšné prezentace;
 vytváří prezentaci pomocí
 průvodce;
 vytváří prezentaci na návrhové
 šabloně;
 vkládá do prezentace tabulky, obrázky,
grafy, zvuky, hudbu;
 formátuje text i ostatní prvky
prezentace;
 nastaví střídání snímků a různé efekty
střídání snímků;

Učivo
Práce se standardním aplikačním
programovým vybavením.
 Prezentace, Power point.
 Co je to prezentace, k čemu
slouží.
 Principy úspěšné prezentace,
příprava, podkladů pro
prezentaci.
 Vytváření nové prezentace
pomocí průvodce.
 Pohyb po prezentaci.
 Řazení snímků.
 Doplňování tabulek a grafiky,
zvuků, hudby.
 Celková úprava prezentace –
barevná schémata, pozadí
snímků, formátování textu a
ostatních prvků.
 Doplňování efektů – nastavení
animací, nastavování efektu
střídání snímků.
 Předvádění prezentace.



Práce v lokální síti, elektronická
6
komunikace, komunikační a
přenosové možnosti internetu.
 Počítačová sít, server, pracovní
stanice.
 Co je to počítačová síť.
 Topologie sítí.
 Koncepce sítí.
 Připojení k síti.
 Specifika práce v síti, sdílení
dokumentů.



chápe specifika práce v síti (včetně
rizik), využívá jejich možnosti a
pracuje s jejími prostředky;
ovládá běžné prostředky online a
offline komunikace a výměny dat.

Hod.
24
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Učební osnova
7.7. Odborné kreslení
Kód a název oboru vzdělání: 36-67-E/01 Zednické práce
Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní forma
Celkový počet hodin: 192
Platnost: od 1. 9. 2012 počínaje 1. ročníkem
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecné cíle
Předmět seznamuje žáky s významem a funkcí odborného kreslení. Rozvíjí a upevňuje
prostorovou představivost a obrazotvornost. Žáci by měli znát pravidla a zásady související s
technickou stránkou zhotovování náčrtů a výkresů, kótováním, popisováním, značením hmot
a úprav povrchů ve stavebních výkresech, zobrazovat stavební konstrukce pomocí
pravoúhlého promítání a zhotovovat náčrty jednoduchých staveb a jejich částí. Důraz je
kladen na získání dovedností, číst stavební výkresy a orientovat se v projektové dokumentaci.

Charakteristika učiva
Žáci se seznámí s pomůckami pro odborné kreslení a technikou rýsování, učí se zobrazovat
těleso různými způsoby, normalizaci v technickém a odborném kreslení, druhy stavebních
výkresů, zobrazování stavebních konstrukcí a objektů, výkresy svislých konstrukcí. Učivo je
zaměřeno na kreslení dalších části stavebních objektů jako otvory, úpravy povrchů, stavební
úpravy, základy, výkopy, komíny, vodorovné konstrukce, schodiště a střechy. Žáci se učí
zakreslovat výkresy betonových konstrukcí, montovaných staveb.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
číst projektovou dokumentaci
zobrazovat jednoduché konstrukce na výkresech a v náčrtech
pracovat s odbornou literaturou
sledovat technický pokrok a přenášet jeho výsledky do praxe a pracovat s moderní
technikou.
Zvládnutí učiva tohoto okruhu je nezbytné také pro úspěšnou práci v odborném výcviku.
Z tohoto důvodu je předmět zařazen do úvodu vzdělávání žáka.

Směřování výuky v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Usilujeme o to, aby:
 žáci si uvědomovali, že technické kreslení je jeden z klíčových předmětů pro svou budoucí
profesi;
 žáci uplatnili získané vědomosti, dovednosti a metody při řešení zadaných úkolů v odborném
kreslení, při dalším vzdělávání a i v praktickém životě;
 žáci ovládali zásady pro kreslení geometrických konstrukcí, dokázali převádět jednotky a
využívat základní znalosti o tělesech a jejich tvaru a poloze;
 žáci vždy respektovali zásady bezpečnosti práce;
 žáci získali kladný vztah k životnímu prostředí a k ekologii;
 žáci pracovali kvalitně a vážili si práce ostatních.
 žáci dokázali rozvíjet dovednosti prostřednictvím výukových PC programů, aby dokázali
vyhledat na internetu podklady pro projekční práci;
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 žáci v odborném kreslení využívali informačních a komunikačních technologií zejména při
vyhledávání a využívání výkresové dokumentace;
 žáci dokázali číst a vyhledávat informace v počítačovém prostředí;
 žáci dokázali upravovat dle svých schopností výkresovou dokumentaci a byli schopni tyto
informace ukládat a upravovat do dokumentů;

Pojetí výuky
Odborné kreslení je předmětem s průpravnou funkcí pro pochopení a zvládnutí odborných
vědomostí a dovedností navazujících zejména na předměty technologie a odborný výcvik
Výuka má být pro žáky zajímavá, má vzbuzovat u žáků zájem o předmět a zvolený obor.
Předmět je vyučován v 1.a 2. ročníku dvě hodiny týdně a ve 3. ročníku jednu hodinu týdně.
Ve výuce jsou využívány metody, které zajišťují propojení a návaznost na ostatní odborné
předměty - technologii a odborný výcvik, tak aby žáci byli schopni aplikovat své poznatky v
praktickém životě.

Hodnocení výsledků žáků
Při hodnocení klademe důraz na:
 hloubku porozumění učiva a schopnost aplikovat poznatky v praxi;
 samostatnost žáků při kreslení geometrických těles a jednoduchých stavebních výkresů
 správnost používání odborné terminologie;
 to aby žáci byli hodnoceni na základě ústního i písemného zkoušení a dále samostatných
prací, při pololetní klasifikaci bude zohledněn celkový přístup žáka k vyučovacímu procesu a
k plnění studijních povinností;
 hodnocení bude v souladu s klasifikačním řádem, který je součástí školního řádu
SOŠ a SOU Vlašim, Zámek 1;

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat:
 rozvíjí technické myšlení žáků;
 rozvíjí prostorovou představivost a obrazotvornost;
 učí žáky vymezovat problém a nalézat řešení, řešit problémové situace;
 dává žákům šance poznat své individuální schopnosti a omezení;
 vede žáky k odpovědnosti za svou vlastní práci;
 vede žáky k preciznosti a důslednosti;
 učí žáky samostatně vyhledávat z informačních zdrojů a aplikovat nalezené informace na
konkrétní problematiku;
 žáci získávají pozitivní vztah k učení a vzdělávání ve stavebnictví;
 získávají technické myšlení, své myšlenky vysvětlují a obhajují před spolužáky, dokáží
reagovat na jejich dotazy;
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Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
1. ročník – 66 hodin
Výsledky vzdělávání
Žák:
 správně volí a používá pomůcky pro
odborné kreslení;
 ovládá správnou techniku rýsování a
kreslení, formátování a měřítko
výkresu;
 volí správnou techniku rýsování a
kreslení písma;

Učivo
Hod.
Pomůcky a technika rýsování.
4
 Pomůcky pro odborné kreslení.
 Technika rýsování a kreslení..
 Druhy technických výkresů,
měřítka zobrazení, formáty výkresů.
 Druhy čar, technické písmo.

 zobrazuje různé druhy čar používané
v technickém kreslení;
 konstruuje geometrické útvary
z různých prvků;
 konstruuje kružnice, elipsy, oblouky a
křivky;
 umí si těleso představit v prostoru;
 narýsuje plášť základních
geometrických těles;
 vynáší a dělí úhly;

Geometrická tělesa a jejich
8
zobrazování.
 Rýsuje body, polopřímky, přímky,
úsečky, kolmice.
 Rýsuje rovnoběžky, různoběžky,
mimoběžky.
 Rýsování kružnice, oválu a elipsy.
 Průměty hranatých těles (krychle,
hranol, jehlan).
 Rýsování trojúhelníků, čtyřúhelníků
a mnohoúhelníků.
 Vynášení úhlů.
 Dělení úseček.
 Kreslení jednoduchých
geometrických těles – kvádr,
krychle, hranol, jehlan, válec, kužel,
komolý kužel, komolý jehlan.

 zobrazuje v pravoúhlém promítání
geometrické útvary a tělesa;
 chápe princip zobrazení vodorovným a
svislým řezem;
 odvozuje z půdorysu nárys a bokorys;
 nakreslí skutečnou velikost sklopného
řezu a narýsuje rozvinutý plášť tělesa;

Zobrazování v
pravoúhlém promítání.
 Pravoúhlé promítání na tři kolmé
průmětny.
 Průměty bodu, přímky a
trojúhelníku.
 Pohled shora (půdorys), zepředu
(nárys) a zboku (bokorys).
 Rozvinutí povrchu těles.

14
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 rozlišuje jednotlivé způsoby
zobrazování a jejich výhody a
nevýhody;
 vysvětlí princip těchto zobrazení;
 narýsuje obrazy základních
geometrických těles v kosoúhlém
promítání;

Názorné zobrazování.
 Druhy a zásady názorného
zobrazování.
 Kreslení těles v kosoúhlém
promítání.
 Rýsování základních
geometrických těles (hranol, kvádr,
kužel..).

4

 používá normalizované vyjadřovací
prostředky, zná druhy a úpravu
odborných stavebních výkresů;
 značí a čte druhy stavebních materiálů
na stavebních výkresech;
 vysvětlí používání různých druhů čar,
kreslí v měřítku a kótuje stavební
výkresy;

Normalizace v technickém
a odborném kreslení.
 Požadavky na odborné výkresy;
 Měřítka výkresů.
 Kótování výkresů.
 Druhy čar a normalizované písmo.
 Úprava orientace, popisové pole,
formáty výkresů.
 Označování hmot (grafické,
barevné).

6

 rozlišuje druhy stavebních výkresů
podle obsahu, účelu, provedení a
měřítka;

Rozdělení výkresů podle.
 Obsahu.
 Měřítka.
 Účelu.
 Techniky a způsobu zobrazení.

4

 chápe pravidla a význam vedení
svislého a sklopného řezu;
 zobrazuje jednoduché stavební
konstrukce a objekty na výkresech a
náčrtech;

Zobrazování stavebních konstrukcí
a objektů.
 Zobrazování vodorovným řezem
(půdorysem).
 Zobrazování svislým a sklopeným
řezem.
 Zásady kreslení výkresů
pozemních staveb v měřítku 1:100
a 1:50.

 objasní pravidla pro kreslení půdorysu;
 kreslí půdorysy a svislý řez stěny a
pilíře;
 kótuje svislé konstrukce;
 čte jednoduché stavební výkresy;

Výkresy svislých konstrukcí.
 Kreslení půdorysu stěny, sloupu.
 Čtení výkresu svislých konstrukcí.
 Kreslení svislých a sklopených
řezů.

4

4
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 správně volí druhy používaných čar při
kreslení nadpraží, ostění, parapetu a
výplně okenních a dveřních otvorů;
 kótuje okenní a dveřní otvory;

Prohlubování učiva – kreslení
otvorů.
 Kreslení ostění oken, nadpraží.
 Kreslení ostění dveří, vrat, zárubně
a prahu.
 Kótování a označení dveří a vrat.

5

 zná způsoby zobrazování terénu
pomocí vrstevnic;
 vysvětlí význam tohoto zobrazování
pro úpravy terénu;

Zobrazování terénu na stavebních
výkresech.
 Význam a pravidla pro zobrazování
terénu.

1

 vysvětlí význam kreslení výkopu;
 rozlišuje význam jednotlivých druhů
čar na výkrese;
 čte výkresy výkopu;

Výkresy výkopů.
 Kreslení půdorysu výkopu.
 Kótování výkopu.
 Kreslení svislých a sklopených řezů
výkopu.
 Čtení výkresu.

4

 vysvětlí pravidla pro kreslení půdorysu
základu;
 kreslí a rozlišuje hrany nosných
konstrukcí a vlastních základů;
 kótuje a kreslí prostup přes základ,
kanál v základech;
 čte výkresy základů;

Výkresy základů.
 Kreslení půdorysu základů.
 Kreslení svislých, sklopených řezů
základů.
 Kreslení držáků, prostupů a kanálů.
 Čtení výkresů základů.

8
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2. ročník – 66 hodin
Výsledky vzdělávání
Žák:
 vysvětlí označení komínových a
ventilačních průduchů;
 kreslí a kótuje soupouchy vybírací a
vymetací otvory;
 čte výkresy komínových a ventilačních
průduchů;

Učivo
Hod.
Kreslení komínových a ventilačních 4
průduchů.
 Kreslení půdorysu průduchů.
 Označení a kótování průduchů.
 Kreslení průduchů ve svislém řezu.
 Čtení výkresů průduchů.

 objasní zakreslení stropů v půdorysu a
vysvětlí druhy používaných čar;
 kreslí půdorysy stropů s různými
nosnými konstrukcemi;
 kreslí svislé a sklopné řezy stropů;
 objasní zakreslení druhů kleneb do
půdorysu;
 kreslí a kótuje podlahy v půdorysu;
 kreslí a kótuje zavěšené podhledy;
 čte výkresy vodorovných konstrukcí;

Výkresy vodorovných konstrukcí.
 Kreslení dřevěných stropů.
 Kreslení stropů s ocelovými
nosníky a s cihelnými stropními
vložkami.
 Kreslení železobetonových
montovaných a monolitických
stropů.
 Kreslení kleneb.
 Kreslení podlah a čtení výkresů
vodorovných konstrukcí.

12

 vyjmenuje jednotlivé části a druhy
schodišť;
 vysvětlí zásady zobrazování schodiště
v půdorysu;
 kreslí a kótuje půdorys a svislý řez
schodištěm podle zadání v měřítku;
 kreslí detaily napojení betonového a
dřevěného schodiště na vodorovné
konstrukce;
 čte výkresy schodiště a ramp;

Výkresy schodišť a ramp.
 Schodiště názvosloví, druhy, tvary.
 Zásady zobrazování schodišť a
ramp v půdorysu a ve svislém řezu
v měřítku 1:100 a 1:50.
 Kreslení a kótování půdorysu
schodišť.
 Kótování rozměrů stupňů
výškových poměrů podest.
 Čtení výkresů schodišť a ramp.

10

Kreslení stavebních výkresů dle
 kreslí a kótuje půdorys jednoduchého
zadání v měřítku.
objektu dle zadání v měřítku;
 Okna a dveře.
 kreslí a kótuje okenní a dveřní otvory,
komín, povrchové a stavební úpravy;
 Komíny.
 kreslí a kótuje schodiště;
 Schodiště.
 kreslí legendu a vyplní popisový rámec;  Svislé konstrukce.
 čte jednoduché stavební výkresy;
 Půdorys podlaží jednoduchého
objektu.
 Povrchové a stavební úpravy.

6

58

ŠVP Zednické práce

SOŠ a SOU Vlašim

 uvede hlavní typ plochých střech;
 vysvětlí půdorys a svislý řez
jednoplášťové střechy;
 kreslí a vysvětlí půdorys nosné
konstrukce, svislý řez a půdorys
střešního pláště dvouplášťové střechy;
 kreslí a vysvětlí půdorys, svislé řezy i
střešní plášť střechy s vaznicovou
konstrukcí;
 kreslí a vysvětlí půdorys i svislý řez
podkroví;
 čte výkresy plochých a sklonitých
střech;

Výkresy střech.
 Názvosloví konstrukčních částí
střech.
 Rozdělení střech podle sklonu a
tvaru.
Ploché střechy.
 Jednoplášťová střecha.
 Půdorys střechy, svislý řez,
kótování.
 Dvouplášťová střecha.
 Půdorys střešního pláště.
 Čtení výkresu plochých střech.
Sklonité střechy.
 Kreslení podrobnosti střech.
 Zásady zobrazení střech v měřítku
1:100 a 1:50.
 Kreslení jednoduchého podkroví.
 Čtení výkresu sklonitých střech.

15

 nakreslí výkres tvaru;
 čte výkres tvaru monolitické
konstrukce;
 objasní zásady kreslení výkresu
výztuže;
 kreslí výkres výztuže trámu, desky,
sloupu a schodiště;
 čte výkresy výztuže;

Výkresy betonových konstrukcí.
 Zásady kreslení výkresů
betonových konstrukcí.
 Půdorys podlaží.
 Čtení výkresu tvaru.
 Výkres tvaru stavební dílce.
 Čtení výkresů tvaru.
 Kreslení výztuže v pohledu.
 V příčném řezu.
 Rozkreslení výztuže.
 Čtení výkresu výztuže.

14

 kreslí a kótuje půdorys objektu;
 kreslí a kótuje svislý řez objektem;
 kreslí pohled stavby;

Kreslení náčrtů jednoduchých
staveb.
 Půdorys 1.NP.
 Kótování.
 Grafické značení.
 Svislý řez, kótování, grafické
značení.
 Pohled.
 Legenda a popisový rámec.

5
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3. ročník – 60 hodin
Výsledky vzdělávání
Žák:
 kreslí jednoduchý výkres tvaru;
 je seznámen se čtením výkresu;
monolitické konstrukce;

Učivo
1. Výkresy tvaru.
 Základy.
 Stavební dílce.
 Stropní konstrukce.
 Postup při kreslení



nakreslí náčrt jednoduché stavby podle
skutečného stavu;
 orientuje se v náčrtu;

2. Kreslení náčrtů stavby dle zadání. 10
 Nosné konstrukce.
 Příčky.
 Okenní a dveřní otvory.

 navrhuje jednoduchou dispozici
půdorysu jednopodlažního rodinného
domu;
 je seznámen s kreslením půdorys
objektu dle zásad kreslení ve
stavebnictví;
 kótuje délkové kóty stavebních
konstrukcí;

3. Půdorys rodinného domu.
 Návrh půdorysu rodinného domu.
 Návrh dispozičního řešení.
 Kótování.




4. Svislý řez rodinného domu.
 Náčrt svislého řezu.
 Kótování výškových staveb.





Hod.
8

6

6
je seznámen se svislým řezem objektu;
kótuje výškové kóty stavebních
konstrukcí;

5. Výkresy stavebních úprav.
kreslení jednoduchých půdorysů;
kreslení stavebních úprav rodinných
domů;
je seznámen se čtením a popisováním
výkresu stavebních úprav;





14

Výkresy skutečného stavu
rodinného domu.
Výkres nového stavu budovy.
Čtení výkresu stavebních úprav.
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vyjmenuje části projektové
dokumentace;
je seznámen s projektovou;
dokumentací ke stavebnímu povolení a
prováděcímu projektu;

6. Dokumentace stavby.

je seznámen se zásadami kreslení
kovových konstrukcí;
čte jednotlivé výkresy;

7. Výkresy kovových konstrukcí.








12

Druhy dokumentace.
Části projektové dokumentace.
Dokumentace ke stavebnímu
povolení.

4

Informace o výkresech kovových
konstrukcí.
Čtení jednotlivých výkresů
kovových konstrukcí.
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Učební osnova

7.8. Materiály
Kód a název oboru vzdělání: 36-67-E/01 Zednické práce
Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní forma
Celkový počet hodin: 162
Platnost: od 1. 9. 2012 počínaje 1. ročníkem
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecné cíle
Cílem vyučovacího předmětu materiály je poskytnout žákům základní vědomosti o
stavebních materiálech, jejich vlastnostech, výrobě, způsobu zpracováni a využiti ve stavební
výrobě. Žáci si osvojí používáni stavebních materiálů při zhotovováni polotovaru
konstrukčních dílů a stavebních konstrukci. Seznámí se s zásadami hospodárného využití
stavebních materiálů a možnostmi jejich recyklace. Dále získají přehled o prefabrikaci,
certifikaci a prokazování schody a o vlivu stavebních materiálů na životní prostředí.

Charakteristika učiva
Úkolem předmětu je seznámit žáka s druhy a vlastnostmi stavebních materiálů,( s pojivy,
maltou, tmely, lepidly a keramickým materiálem). Dále učivo zahrnuje stavební kámen,
beton prostý i vyztužený, nepálené stavební materiály, izolační materiály, ostatní materiály
(dřevo, kovy, plasty, vláknité materiály), žáruvzdorné výrobky, stavební sklo a pomocné
materiály. Žák je seznámen se střešní krytinou a vlivem stavebního materiálu na životní
prostředí .
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
- volit a správně používat materiál pro zednické práce
- využívat technických vědomostí a dovedností v praktickém životě při řešení běžných
technických problémů – přesně se vyjadřovat a správně používat odbornou
terminologii
- pracovat s odbornou literaturou
- pracovat v týmu i samostatně
- sledovat technický pokrok a přenášet jeho výsledky do praxe
- pracovat s moderní technikou

Směřování výuky v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Usilujeme o to, aby:
 žáci si uvědomovali, že stavební materiály jsou jedním z klíčových předmětů pro svou
budoucí profesi;
 žáci uplatnili získané vědomosti, dovednosti a metody při použití moderních materiálů
v praktickém životě;
 žáci vždy respektovali zásady bezpečnosti práce;
 žáci získali kladný vztah k životnímu prostředí a k ekologii;
 žáci pracovali kvalitně a vážili si práce ostatních.
 žáci dokázali rozvíjet dovednosti prostřednictvím výukových PC programů;
 žáci dokázali vyhledat nové trendy na internetu;
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Pojetí výuky
Předmět je vyučován ve třech ročnících s dotací 1. ročník 2 hodiny týdně, druhý ročník
2 hodiny týdně a ve třetím ročníku 1 hodina. Výuka předmětu materiály je průpravnou funkcí
pro pochopení a zvládnutí správně používat materiál pro zednické práce a pracovat s moderní
technikou . Předmět materiály tvoří spolu s dalšími technickými předměty - technologie,
přestavba budov a strojní zařízení, základ odborných znalostí učebního oboru zednické práce.

Hodnocení výsledků žáků
Při hodnocení klademe důraz na:
 hloubku porozumění učiva a schopnost aplikovat poznatky v praxi;
 schopnost aplikovat odborné vědomosti a dovednosti v praktickém životě;
 správnost používání odborné terminologie;
 to, aby žáci byli hodnoceni na základě ústního i písemného zkoušení a dále samostatných
prací, při pololetní klasifikaci bude zohledněn celkový přístup žáka k vyučovacímu
procesu a k plnění studijních povinností;
 hodnocení bude v souladu s klasifikačním řádem, který je součástí školního řádu
SOŠ a SOU Vlašim, Zámek 1;

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat:









rozvíjí technické myšlení žáků;
rozvíjí pozitivní vztah k učení a vzdělávání ve stavebnictví;
učí žáky vymezovat problém a nalézat řešení, řešit problémové situace;
dává žákům šance poznat své individuální schopnosti a omezení;
vede žáky k odpovědnosti za svou vlastní práci;
vede žáky k preciznosti a důslednosti;
učí žáky samostatně vyhledávat informace a aplikovat je na konkrétní problematiku;
získávají technické myšlení, své myšlenky vysvětlují a obhajují před spolužáky, dokáží
reagovat na jejich dotazy;
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Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
1. ročník – 66 hodin
Výsledky vzdělávání
Žák:
 popíše základní druhy stavebních
materiálů používaných pro
zednické práce , jejich vlastnosti a
použití;

Učivo
1. Přehled druhů stavebních materiálů
vlastnosti materiálů.
 Základní druhy stavebních materiálů.
 Použití jednotlivých materiálů.
 Tepelné a zvukové materiály.

Hod.
10

 rozlišuje druhy pojiv, možnosti jejich
použití;
 popíše použití hydraulického vápna,
cementu;
 uvede způsoby skladování vápna,
sádry a cementu;

2. Vzdušná pojiva.
 Vápno.
 Sádra.
 Hydraulické pojivo - vápno, cement.
 Doprava a skladování pojiva.

10

 rozlišuje druhy malt,
stavebních tmelů a lepidel
podle způsobu použití;
 uvede rozdělení a označení malt;
 popíše dopravu malt na staveniště;
 je informován o přípravě suchých
maltových směsí;
 rozlišuje druhy tmelů a lepidel;
 vysvětlí použití tmelů a lepidel;

3. Rozdělení a označení malt, složky 25
malt, výroba, použití, doprava.
 Vápenná malta.
 Druhy malt.
 Vápenocementová malta.
 Cementová malta.
 Suché maltové směsi.
 Suché maltové směsi pro zdění,
pro omítku.
 Stavební tmely a lepidla.
 Lepidlo pro obklady a dlažby. .
 Tmely.
 Přísady do malty.

 rozlišuje druhy cihlářských materiálů
pro zdění;
 vyjmenuje druhy materiálů pro
obklady a dlažeb;
 vyjmenuje výrobky stavební
keramiky a možnosti jejich použití;

4. Cihlářské výrobky.
 Třídění, doprava a skladování
cihlářských výrobků.
 Cihlářské výrobky pro komínové zdivo.
 Keramické překlady.
 Cihlářské výrobky pro zvláštní účely.
 Keramické stropní vložky.

21
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2. ročník – 66 hodin
Výsledky vzdělávání
Žák:
 orientuje se ve výrobě malty a betonu;
 zná jejich, vlastnosti, možnosti použití;
 zná zkoušky stavebních hmot;

Učivo
1. Přísady do malt a betonů.
 Seznámení s přísadami do malt,
betonu a omítek..
 Zkoušení stavebních hmot.

Hod.
6

 zná podstatu, vyztuženého betonu;
 rozlišuje vyztužený a předpjatý beton;
 orientuje se ve ostatních druzích betonu;

2. Beton vyztužený.
 Podstata, vlastnosti.
 Způsoby výztuží.
 Použití.
 Předpojatý beton.
 Ostatní druhy betonu.

10







zná význam, materiálů;
orientuje se v asfaltových výrobcích;
orientuje se v izolačních pásech;
orientuje se ve fóliích;
orientuje se v materiálech pro izolace
proti radonu;
 zná způsoby skladování, manipulace
s materiálem;
 je seznámen s bezpečností, ochranou při
práci a protipožární tématikou;

3. Materiály pro hydroizolace.
15
 Význam, vlastnosti, druhy materiálů.
 Asfaltové výrobky (laky, emulze,
suspenze).
 Izolační pásy.
 Fólie.
 Použití.
 Materiály pro izolaci proti radonu.
 Skladování, manipulace.
 BOZP, požární rizika.

 zná význam, druhy materiálů;
 orientuje se v materiálech pro tepelné a
zvukové izolace;
 zná způsoby skladování, manipulace
s materiály;
 je obeznámen s možnými požárními
riziky;

4. Materiály pro izolaci tepelné,
zvukové.
 Význam, vlastnosti, druhy
materiálů.
 Použití.
 Skladování, manipulace.
 BOZP, požární rizika.

10

 zná vlastnosti dřeva, orientuje se
v druzích dřevin;
 rozlišuje možnosti použití dřeva;
 zná vlastnosti plastů,orientuje se
v základních druzích, možnostech
použití;
 zná vláknité izolační výrobky, výrobky
ze skla a možnosti použití;

5. Ostatní materiály.
 Dřevo (vlastnosti, druhy dřevin,
řezivo, použití).
 Plasty (vlastnosti, rozlišení, druhy a
použití).
 Sklo (vlastnosti, druhy, vláknité
výrobky, použití).

15

 orientuje se v otázkách vlivu stavebnictví 7. Vliv stavebních materiálů na
životní prostředí, certifikace a
na životní prostředí a zdroj surovin;
 rozeznává škodlivé a neškodlivé odpady; prokazování shod.
 Zdroj surovin.
 dovede třídit odpad;
 Spotřeba energie a kvalita životního
 je informován o možnostech recyklace
prostředí.
stavebního materiálu;
 Nakládání s odpady, recyklace
materiálů.
 Vliv na kvalitu životního prostředí.

10
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3. ročník – 30 hodin
Výsledky vzdělávání
Žák:
 je seznámen s vláknitými výrobky,
jejich vlastnostmi;
 orientuje se v možnostech jejich
použití;
















Učivo
1. Vláknité výrobky.
 Suroviny, výroba, vlastnosti.
 Vláknité výrobky pro stavební
účely.

Hod.
3

10
8. Lehký beton.
zná vlastnosti betonu lehčeného přímo
a nepřímo;
 Beton lehčený přímo.
je seznámen s druhy pórovitých betonů;  Beton lehčený nepřímo.
 Pórobeton.
 Výrobky z lehkého betonu.
Pomocné matriály.
Lepidla.
Tmely.
Štěrkové hmoty.
Nátěrové hmoty.
Tapety.
Textilie.

orientuje se v základních druzích
lepidel, tmelů;
je umí správně použít;
je seznáme s možností použití
jednotlivých druhů lepidel a tmelů;

9.







orientuje se v použití prefabrikátů pro
pozemní stavby;
orientuje se v prvcích na ochranu před
vlivy počasí;

4. Prefabrikace.
 Základní pojmy.
 Vlastnosti.
 Dílce pro pozemní stavby.
 Použití.

7

5

5
je seznámen s významem ochrany a
zabezpečení objektů;
orientuje se v základních
zabezpečovacích prvcích;
je seznámen s prvky na ochranu před
vlivy počasí;
orientuje se v možnostech použití;

5. Ochranné stavební prvky.




Požadavky na bezpečnost objektu.
Zabezpečovací prvky.
Ochranné prvky před.
povětrnostními vlivy.
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Učební osnova

7.9. Technologie
Kód a název oboru vzdělání: 36-67-E/01 Zednické práce
Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní forma
Celkový počet hodin: 324
Platnost: od 1. 9. 2012 počínaje 1. ročníkem
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecné cíle
Předmět poskytuje žákům.odborné vědomosti jak v oblasti pracovních metod, tak
technologických postupů u zednických prací. Cílem je dát žákům základní znalosti nutné pro
zvládnutí předmětu odborný výcvik.Ve výchovném pojetí se obsah učiva využije k rozvíjení
schopností technologického myšlení. Žáci se seznámí s částmi stavebních konstrukcí,
pracovními postupy přípravy staveniště, stavby základů, svislých a vodorovných konstrukcí
pozemních staveb, schodišť, úprav povrchů, s výběrem pracovních pomůcek nářadí a v rámci
mezipředmětových vztahů se stavebními stroji a materiály. Důraz je kladen na znalosti
předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protipožárních předpisů, hospodaření
s materiálem a vlivu stavební činnosti ne životní prostředí.
Charakteristika učiva
Předmět technologie je důležitým předmětem v oboru. Je vázán na předměty Odborné
kreslení
a Materiály a využívá poznatky ze všeobecně vzdělávacích předmětů.
Žák si osvojuje potřebné znalosti technologických a pracovních postupů zednických prací.
Zvládnutí tohoto předmětu je nezbytné pro výuku odborného výcviku.
Žák ovládá znalost stavebních konstrukcí a jejich druhy a pracovní postupy. Rovněž přispívá
k poznatkům o používání vhodných materiálů, jejich vlastností a požadavcích bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci.

Směřování výuky v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Usilujeme o to, aby:
 žáci si uvědomovali, že technologie je jeden z klíčových předmětů pro budoucí profesi;
 žáci využívali technických vědomostí a dovedností v praktickém životě;
 žáci pracovali s odbornou literaturou;
 žáci vyhledávali a vyhodnocovali informace získané z různých zdrojů, pracovali v týmu
i samostatně, pracovali s moderní technikou;
 sledovali technický pokrok

Pojetí výuky
Technologie je předmětem s průpravnou funkcí pro pochopení a zvládnutí odborných
vědomostí
a dovedností navazujících na předměty přestavby budov, materiály a zejména odborné
kreslení.
Předmět je vyučován ve třech ročnících. Výuka má být pro žáky zajímavá, má vzbuzovat u
žáků
zájem o předmět a zvolený obor.Učitel se snaží navodit tvůrčí a přátelskou atmosféru ve třídě.

67

ŠVP Zednické práce

SOŠ a SOU Vlašim

Plánuje exkurze a prohlídky staveb. Využívá informační technologii a odbornou literaturu.

Hodnocení výsledků žáků
Při hodnocení klademe důraz na:
 hloubku porozumění učivu a schopnost aplikovat poznatky v praxi;
 správnost používání odborné terminologie;
 žáci budou hodnoceni na základě ústního i písemného zkoušení a dále samostatných prací,
při pololetní klasifikaci bude zohledněn celkový přístup žáka k vyučovacímu procesu
a k plnění studijních povinností;
 při klasifikaci se zohlední speciální vzdělávací potřeby žáka na základě doporučení
školského poradenského zařízení;
 hodnocení bude v souladu s klasifikačním řádem, který je součástí školního řádu SOŠ a
SOU Vlašim, Zámek 1;

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat:






dává žákům šance poznat své individuální schopnosti a omezení;
vede žáky k odpovědnosti za svou vlastní práci;
učí žáka pracovat s informacemi, seznamuje je s novinkami v oblasti stavebnictví;
vede žáky k preciznosti a důslednosti;
rozvíjí matematické myšlení, umožňuje uplatnit matematické dovednosti
v technologických postupech;
 žáci získávají odpovědný postoj k profesní budoucnosti;
 získávají technické myšlení, své myšlenky vysvětlují a obhajují před spolužáky, dokáží
reagovat na jejich dotazy;
 dokáží řešit úlohy z problematiky technologie a jsou schopni porozumět, určit a řešit
technologický problém;
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Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
1. ročník – 132 hodin
Výsledky vzdělávání
Žák:
 dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci a požární prevence;
 popíše poskytnutí první pomoci při úrazu na
pracovišti;
 uvede povinnosti pracovníka i zaměstnavatele
v případě pracovního úrazu;

Učivo
Hod.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci,
hygiena práce, požární prevence.
5
 Bezpečnost technických zařízení.
 Pracovněprávní problematika BOZP.
 První pomoc při úrazu.
 Hygiena práce.

 orientuje se v základních systémech budov;
 vysvětlí pojem staveniště, stavba, stavební
objekt, stavební díl a stavební prvek;
 uvede hlavní konstrukční části budovy;
 rozlišuje nosné a nenosné konstrukce;
 zná konstrukční části budov v rozsahu
odpovídající povolání - zednické práce;

Konstrukční systémy a konstrukční části
budov.
 Úvod.
 Základní konstrukce budov.
 Staveniště, stavba, stavební objekt,
stavební díl a prvek.
Konstrukční systémy stěnové, sloupové
(skeletové), smíšené.

15

Nářadí a pracovní pomůcky pro zednické
 má přehled o nářadí a pracovních pomůckách
práce.
8
používaných v oboru;
 správně volí, používá a udržuje pracovní nářadí  Ruční a mechanizované pomůcky pro
zednické práce.
a pomůcky;
 Pomůcky pro vytyčování staveb, měření
 rozlišuje nářadí pro opracování různých
délek, zdění, omítání, spárování.
materiálů
 chápe účel základů budov;
 vytyčuje jednoduchou stavbu;
 rozlišuje druhy zemních prací, při provádění
dbá na BOZP při práci ve výkopech;
 má přehled o druzích plošných základů a je
informován o hlubinných základech;
 popíše způsoby přenosu a měření výšek na
stavbě;

Provádění zednických prací. Zakládání
a základy.
 Základová půda a základová spára.
 Druhy a vlastnosti zemin.
 Vytyčování staveb jednoduchými
prostředky.
 Zemní práce.
 Plošné základy budov.
 Hlubinné základy (informativně).
 Betonářské práce.

 popíše negativní vlivy vlhkosti na stavební
dílo;
 rozlišuje druhy hydroizolací a izolací proti
radonu podle použitého materiálu;
 rozlišuje příčiny vlhkosti stavebních
konstrukcí;
 je informován o technologických a pracovních
postupech izolací jednoduchých stavebních
konstrukcí

Hydroizolace a izolace proti radonu.
 Vliv vlhkosti na stavební dílo.
 Rozdělení hydroizolací.
 Technologické postupy zřizování
vodorovných a svislých izolací.
 Postup zhotovování hydroizolací
- nátěry, plastické tmely, asfaltové
pásy, izolační omítky, plastové
folie.
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 uvede zdroje radonu v budovách;
 je informován o technologických a pracovních
postupech izolací proti radonu;
 vysvětlí různé způsoby opatření pro jednotlivé
kategorie radonového rizika;
 rozlišuje zdivo podle účelu, vlastností a
použití;
 ovládá vazby zdiva z různých materiálů;
 zná technologické a pracovní postupy zdění
zdiva z různých materiálů;
 stanoví potřebu materiálu;
 dokáže popsat základní části lešení a zásady
stavby lešení;

SOŠ a SOU Vlašim
 Izolace proti radonu.
 Vliv radonu na zdraví člověka.
 Způsoby ochrany proti radonu a měření
radonu.
Zdivo.
 Druhy zdiva (nosné, nenosné, výplňové).
 Cihelné zdivo.
 Tvárnicové zdivo.
 Zdivo z tvárnic pro bezmaltové zdivo.
 Zdivo z tepelně izolačních materiálů.
 Kamenné a smíšené zdivo.
 Vnitřní lešení a práce na lešení –
bezpečnost a ochrana při práci ve
výškách.
Opakování učiva z 1. ročníku.

60

4

2. ročník – 132 hodin
Výsledky vzdělávání
Žák:
 vysvětlí podstatu prostého betonu a jeho
použití;
 popíše výběr složek a určování poměru složek
betonu;
 objasní druhy betonových směsí podle stupně
zpracovatelnosti;
 rozezná hlavní nosnou výztuž, smykovou
výztuž, rozdělovací pruty, konstrukční výztuž;
 vysvětlí zásady ukládání a zhutňování
betonové směsi;
 popíše úpravu dilatačních spár;
 objasní pravidla pro ošetřování a ochranu
betonu a pro betonování při nízkých teplotách;
 popíše hlavní zásady bezpečnosti práce při
betonování a práci s bedněním;

Učivo
Betonářské práce.
 Význam a použití prostého betonu.
 Výběr a příprava složek betonu.
 Výroba a zpracovatelnost betonové
směsi.
 Poměr míšení betonu.
 Železobeton – účel a vlastnosti
betonářské výztuže.
 Vyztužování sloupů, desek, trámů.
 Zpracování betonu, pracovní a dilatační
spáry.
 Ošetřování a ochrana betonu.
 Bezpečnost práce při betonářských
pracích.

 rozlišuje druhy vodorovných konstrukcí
používaných na stavbách budov;
 zná technologické a pracovní postupy
provádění stropních konstrukcí;
 vyjmenuje stropy podle použitých materiálů;
 vysvětlí výhody a nevýhody monolitických
a montovaných stropních konstrukcí;

Vodorovné konstrukce. Stropy.
 Účel, vlastnosti a rozdělení stropů.
 Stropní a převislé konstrukce.
 Stropy s dřevěnými stropnicemi – stropy
s ocelovými nosníky.
 Stropy keramické.
 Stropy železobetonové (ŽB).
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 vysvětlí význam tepelné izolace;
 vyjmenuje požadavky na podlahu;
 vysvětlí pojem dilatace podlah, provádění a
vyplňování dilatačních spár;
 uvede pravidla BOZP při práci;






 vysvětlí funkci příček;
 popíše způsob založení různých druhů příček
a způsoby kotvení do zdi;
 popíše pracovní postupy zdění nebo montáže
příček z různých materiálů;

Příčky.
 Účel a rozdělení příček.
 Zděné příčky.
 Celistvé příčky.
 Montované příčky.

 rozlišuje druhy a možnosti použití vnitřních
omítek;
 zná technologický postup omítání stěn a tropů;
 zná technologický postup zhotovování
jednoduchých obkladů a dlažeb z keramických
materiálů;

Úpravy vnitřních povrchů.
 Účel vnitřních úprav povrchů zdiva.
 Úprava podkladu před omítáním
a obklady.
 Druhy vnitřních omítek, postup práce při
omítání stropů a stěn.
 Strojní omítání.
 Spárování zdiva.
 Keramické obklady a dlažby.

 rozlišuje druhy, účel a možnosti použití
vnějších omítek;
 zná technologický postup zhotovování
jednoduchých fasád a vnějších obkladů;
 rozlišuje druhy venkovních lešení a základní
předpisy pro stavbu;
 je seznámen s pravidly bezpečné práce ve
výškách;

Úpravy vnějších povrchů.
 Účel a druhy vnějších omítek.
 Úprava podkladu před omítáním
a obklady.
 Postup práce při omítání.
 Povrchové úpravy vnějších omítek.
 Nátěry, nástřiky.
 Opravy a čištění omítek.
 Venkovní obklady a dlažby – venkovní
lešení.

 rozlišuje druhy a části schodišť;
 zná technické a bezpečnostní požadavky na
schodiště;
 orientuje se ve zhotovování monolitního
schodiště z vyztuženého betonu;

Schodiště.
 Účel, části a tvary schodišť.
 Technické a bezpečnostní požadavky na
schodiště.
 Konstrukce a stavby schodišť.

Monolitické stropy.
Montované stropy.
Podlahy – druhy a jejich skladby.
Pracovní postupy při provádění podlah,
dilatace podlah.
 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

16

20

20

20

 Opakování učiva druhého ročníku.
6
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3. ročník – 60 hodin
Výsledky vzdělávání
 orientuje se v základních druzích nosných
konstrukcí střech;
 zná funkci a skladbu střešního pláště;
 zná technologické a pracovní postupy stavby
zděných konstrukcí na střechách včetně
zhotovení;
 popíše různé druhy krovu podle jejich
konstrukčního řešení;
 popíše vaznicovou soustavu krovu;
 popíše druhy vazníků dle jejich konstrukčního
řešení;
 vyjmenuje druhy střešních krytin;
 vyjmenuje a popíše klempířské konstrukce na
střechách;
 dodržuje pravidla bezpečné práce ve výškách;
 chápe vliv tepelných ztrát na spotřebu energie;
 zná možnost snížení tepelných ztrát budov;
 teoreticky se orientuje v realizaci
technologických a pracovních postupů
zřizování tepelných izolací konstrukčních částí
budov, zejména vnějšího pláště, kontaktními
zateplovacími systémy;
 je informován o zhotovování zvukové izolace
stěn, stropů;
 orientuje se v technických zařízeních budov;
 zná rozdělení a způsoby provádění kanalizace
v rozsahu odpovídajícím povolání – zednické
práce;
 zná části vodovodní instalace;
 je informován o vnitřním rozvodu plynu a
klimatizaci;
 je informován o druzích výtahů
 je seznámen s konstrukčními systémy
montovaných pozemních staveb;
 dokáže popsat způsoby montáže stěnových
konstrukcí;
 orientuje se v druzích oplášťování
montovaných staveb;

Učivo
Střechy.
 Druhy a tvary střech, části střech.
 Nosné konstrukce střech vaznicové a
vazníkové.
 Střešní plášť.
 Klempířské konstrukce na střechách.
 Zednické práce na střechách.
 Práce ve výškách..
 Ploché střechy.

Tepelné a zvukové izolace.
 Účel tepelných izolací.
 Tepelné ztráty budov a možnost jejich
snižování.
 Základní pojmy ve stavební tepelné
technice.
 Tepelné izolace konstrukčních částí
budov.
 Zateplovaní systémy vnějšího pláště
budov.
 Zvukové izolace.
Technická zařízení budov.
 Vodovodní instalace, kanalizace,
vytápění.
 Vnitřní rozvod plynu.
 Větrání a klimatizace.
 Výtahy.
Montované konstrukce.
 Konstrukční systémy montovaných
pozemních staveb.
 Oplášťování montovaných staveb.
 Montované rodinné domy.
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 vysvětlí pravidla bezpečnosti při
vyprošťovacích pracích;
 objasní druhy záchranných a vyprošťovacích
prací a technických prostředků pro tyto práce;

Stavební činnosti související
s mimořádnými situacemi.
 Základní opatření při mimořádné situaci.
 Stabilita stavebních objektů.
 Speciální a pomocná zařízení pro
záchranné a vyprošťovací práce.

 orientuje se v základních technologických
postupech při pracovních činnostech na
pozemních stavbách;
 je seznámen s částmi stavebních konstrukcí;

 Souhrnné opakování k závěrečným
zkouškám.
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Učební osnova
7.10. Přestavba budov
Kód a název oboru vzdělání: 36-67-E/01 Zednické práce
Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní forma
Celkový počet hodin: 30
Platnost: od 1. 9. 2012 počínaje 1. ročníkem
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecné cíle
Cílem vyučovacího předmětu přestavba budov je poskytnout žákům odborné vědomosti a dovednosti
v oblasti provádění stavebních úprav, rekonstrukcí a oprav budov i jiných stavebních objektů.
Vyučovací předmět má vysvětlit, doplnit a teoreticky zdůvodnit učivo probírané v stavební technologii
a odborné praxi. Úkolem je vysvětlovat příčiny poruch stavebních konstrukcí a objasňovat jejich
odstraňování. Předmět má vysvětlit význam přestaveb a údržby staveb, prodlužování životnosti a
zvyšování hodnoty stavebních objektů při dodržování speciálních technologických postupů a
pracovních procesů. Je kladen důraz na technologickou disciplinu, přesnost, ukazatele kvality jakož i
na péči státu a soukromých subjektů o historické a památkově chráněné stavební objekty.
Vést žáky k tomu, aby si vytvořili odborné kompetence, tzn. aby žáci chápali kvalitu jako významný
nástroj konkurence schopnosti a dobrého jména podniku, nakládali s materiály, energiemi, odpady
vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí, dodržovali příslušné právní
předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protipožární předpisy a hygienické
předpisy a zásady.

Charakteristika učiva
Učivo předmětu Stavební úpravy navazuje na učivo předmětu Technologie, Materiály a Odborné
kreslení. Jedná se o technický předmět, který rozvíjí technické myšlení ve stavebním oboru, seznamuje
žáky se základními metodami oprav, přestaveb a údržby stavebních objektů. Zároveň vede žáky k
pochopení problematiky přestaveb budov v návaznosti na požadavky hygieny a bezpečnosti práce,
požární ochrany, ekologie a ochraně životního prostředí.
Těžiště výuky je v osvojení si základních technologických postupů při přestavbách, opravách a údržbě
budov.
Vyučující při volbě vyučovacích metod přihlíží k psychickým schopnostem žáků a vhodně kombinuje
výklad a rozhovor. Pro snazší pochopení učiva plánuje vyučující vhodně volené exkurze, používá
názorné učební pomůcky, film, prospekty apod.

Směřování výuky v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí
Usilujeme o to, aby:
 se žáci orientovali v různých příčinách poruch staveb;
 žáci byli seznámeni se základními sanačními pracemi, při rekonstrukci základů a
nosných a nenosných konstrukcí, bourání otvorů;
 žáci znali základní stavební postupy při bouracích prací a dodržovali při nich
bezpečnost práce;
 dokázali využít znalostí při zabezpečení objektu;
 byli schopni při praxi aplikovat znalosti o přestavbách budov;
 žáci vždy respektovali zásady bezpečnosti práce;
 žáci získali kladný vztah k životnímu prostředí a k ekologii;
 žáci pracovali kvalitně a vážili si práce ostatních;
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 žáci dokázali rozvíjet dovednosti prostřednictvím výukových PC programů, aby
dokázali vyhledat na internetu podklady pro práci;

Pojetí výuky
Předmět je vyučován ve třetím ročníku s dotací 1 hodina týdně. Výuka předmětu přestavba
budov je průpravnou funkcí pro pochopení a zvládnutí technologických postupů a
bezpečnosti pro zednické práce. Předmět přestavba budov tvoří spolu s dalšími technickými
předměty - technologie, materiály, základ odborných znalostí učebního oboru
zednické práce s průpravnou funkcí pro pochopení a zvládnutí odborných vědomostí a
dovedností.

Hodnocení výsledků žáků
Při hodnocení klademe důraz na:
 hloubku porozumění učiva a schopnost aplikovat poznatky v praxi;
 to aby žáci byli hodnoceni na základě ústního i písemného zkoušení a dále
samostatných prací;
 důraz je kladen na dodržování předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
 při klasifikaci jsou zohledňovány speciální vzdělávací potřeby žáka;
 při pololetní klasifikaci bude zohledněn celkový přístup žáka k vyučovacímu procesu a
k plnění studijních povinností;
 hodnocení bude v souladu s klasifikačním řádem, který je součástí školního řádu
SOŠ a SOU Vlašim, Zámek 1;

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat:














žáci mají pozitivní vztah k učení a vzdělávání ve stavebnictví ;
rozvíjí a podněcuje technické myšlení žáků;
učí žáky vymezovat problém a nalézat řešení, řešit problémové situace;
dává žákům šance poznat své individuální schopnosti a omezení;
vede žáky k odpovědnosti za svou vlastní práci;
vede žáky k preciznosti a důslednosti;
vytváří dovednost číst odborné texty a hovořit o přestavbě budov;
učí žáky samostatně vyhledávat z informačních zdrojů a aplikovat nalezené informace
na konkrétní problematiku;
žáci získávají pozitivní vztah k učení a vzdělávání ve stavebnictví;
získávají technické myšlení, své myšlenky vysvětlují a obhajují před spolužáky,
dokáží reagovat na jejich dotazy;
žáci jsou vedeni podle svých schopností a možností stanovovat si cíle osobního
rozvoje v oblasti zájmové i pracovní, přijímat radu od druhých, pracovat v týmu a
přispívat k utváření vhodných mimolidských vztahů;
žáci řeší úlohy z problematiky rekonstrukce formou samostatných prací, jsou schopni
porozumět určit a řešit jádro problému
žáci pracují podle svých schopností a možností s počítačem, dalšími pomůckami ITC,
využívají adekvátní zdroje informací o moderních formách přestavby a efektivně
pracují s informacemi;
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Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
3. ročník – 30. hodin
Výsledky vzdělávání
Žák:
 chápe účel a funkci přestaveb budov;

Učivo
1. Účel přestaveb.

 chápe účel a způsob zabezpečení
budov;

2. Zabezpečování budov a
konstrukcí před zahájením
stavebních prací.
 Požadavky na zabezpečení
budov a konstrukcí;
 Bezpečnost práce a ochrana
zdraví při práci.

5

 orientuje se v základních metodách
provádění oprav základových
konstrukcí;
 chápe účel základů budov;
 při provádění dbá na bezpečnost práce
při práci ve výkopech;

3. Základy staveb.
 Příčiny poruch základových
konstrukcí.
 Podezdívání základů.
 Bezpečnost práce a ochrana
zdraví při úpravě základů.

5

 rozlišuje druhy a části schodiště;
 orientuje se v příčinách poruch;
 dodržuje pravidla bezpečné práce při
zdění a opravách;

4. Schodiště.

5



5. Bourání budov.
 Postupné rozebírání budov.
 Bourání budov pomocí
mechanizace.



dovede popsat pracovní postup
jednoduchých demoličních prací;
je seznámen s bezpečností práce při
demoličních pracích;

Hod.
4

 Ochrana životního prostředí
při přestavbách.
 Příčiny poruch staveb.
 Zásady o péči o památkové
objekty.

 Příčiny poruch schodiště.
 Opravy nášlapných vrstev
schodiště.
 Výměna poškozených částí
schodiště.
 Bezpečnost a ochrana zdraví
v souvislosti s opravami schodiště.

3

6
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rozlišuje druhy, účel a možnosti oprav
vnitřních a vnějších omítek, podlah;
je seznámen s opravou obkladů, dlažeb
a maleb;
dodržuje bezpečnost práce;

dodržuje pravidla bezpečnosti při
vyprošťovacích pracích;

SOŠ a SOU Vlašim
6. Opravy povrchů.
 Vnitřní a vnější omítky.
 Opravy vnitřních a vnějších
omítek.
 Opravy podlah - dlažeb, dřevěných
podlah.
 Opravy obkladů.
 Opravy maleb.
 Bezpečnost práce a ochrana zdraví
při práci.
7. Možné vyprošťovací práce ve
2
stavebnictví.
 Obecně závazné právní předpisy
pro vyprošťovací práce.
 Záchranné a vyprošťovací práce.
 Zásady bezpečnosti při
záchranných a vyprošťovacích
pracích.
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Učební osnova
7.11. Odborný výcvik
Kód a název oboru vzdělání: 36-67-E/01 Zednické práce
Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní forma
Celkový počet hodin: 1778,5
Platnost: od 1. 9. 2012 počínaje 1. ročníkem
Pojetí vyučovacího předmětu
Obecné cíle
Cílem odborného výcviku je osvojení odborných dovedností potřebných k úspěšnému provádění
zednických prací podle technologických a pracovních postupů, aby absolvent mohl vykonávat
zednické činnosti v povolání zedník/stavební dělník. Předmět rozvíjí smysl pro přesnost, důslednost,
kolektivní práci, estetiku a vztah žáka k oboru. Žáci získávají manuální zručnost při zednických
pracích a naučí se obsluhovat jednotlivá strojní zařízení používané při stavební činnosti. V rámci
přípravy na práci a v podmínkách rychle se měnící společnosti a potřeby životní adaptability byla
posílena orientace na komunikativní dovednosti, dovednosti zdokonalovat vlastní učení i výkonnost
a řešit problémové situace.

Charakteristika učiva
Žáci se naučí užívat praktické dovednosti a znalosti, získají odborné návyky a řemeslnou zručnost,
naučí se pracovat s různými materiály a blíže se seznámí s jejich vlastnostmi a možnostmi použití.
V průběhu tří let se postupně naučí používat různé druhy zednického nářadí a strojního zařízení,
prakticky provádí zemní práce, jednoduché pažení a ukládání betonové směsi do bednění, zdí
z různých materiálů, zakládat zdivo podle výkresů, provádět betonářské práce, hydroizolace, montovat
a demontovat jednoduché lešení, provádět vnitřní a vnější omítky jednovrstvé i vícevrstvé, provádět
dokončovací práce, klást tepelné a zvukové izolace.
Učivo je doplněno o nácvik ručního opracování dřeva v rozsahu potřebném pro provádění zednických
prací. Předmět odborný výcvik zaujímá v procesu výuky nezastupitelné místo, neboť prakticky
připravuje žáka na jeho budoucí povolání a vytváří u něho základ profesionální zručnosti a dovednosti.
Nedílnou součástí odborného výcviku tvoří bezpečnost a ochrana zdraví při práci, spojená
s povinnostmi používání osobních ochranných pracovních prostředků. Problematika bezpečnosti práce
je obsažena ve všech tématech výuky, zdůrazněno je dodržování podmínek bezpečné a zdraví
neohrožující práce, s nejčastějšími zdroji a příčinami pracovních úrazů a první pomoci při úrazech.

Pojetí výuky
Výuka odborného výcviku zahrnuje nácvik pracovních činností spojených s prováděním zednických
prací cvičně nebo přímo na objektech staveb, které jsou vhodné pro účely výuky. Žáci jsou vedeni
k samostatnému rozhodování při volbě materiálů, technologických a pracovních postupů a dodržování
bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. Žáci získávají formou procvičování
základní odborné znalosti a dovednosti spojené s praktickým výkonem. Odborný výcvik rozvíjí
a upevňuje teoretické znalosti a dovednosti z teoretických odborných předmětů zejména z technologie,
materiálů a přestavby budov. Výuka probíhá v 1. ročníku 15 hodin týdně, ve 2. ročníku 17 hodin
týdně, ve 3. ročníku 21 hodin týdně.
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Pomůcky
Při výuce je využíváno nejrůznější zařízení, které se používá při stavebních pracích (např. lešení
včetně podlážek, sbíjecí kladivo, míchačky malty, laserové měřiče, vodováhy, vrtačky, hoblovací stroj,
nivelační přístroj, elektrické pily přímočaré a okružní pily) a zednické nářadí (zednická lžíce,
kladívko, naběračka, hobl dřevěný, plastový, filcový, zednické skoby, stahovací lať), projektová
dokumentace, instruktážní videa, exkurze.

Metody vyučování
Instruktáž (vysvětlení, ukázka, předvedení pracovního postupu), cvičení, samostatné skupinové nebo
individuální plnění zadaných úkolů.
Žáci pracují s materiálem určeným pro realizaci zadaného úkolu, učí se ovládat a volit vhodné
zednické nářadí, pracují s příslušným mechanickým a strojním zařízením, učí se získávat dovednosti
při provádění pracovních postupů různých zednických pracích.

Hodnocení výsledků - způsoby ověření
Hodnocení je prováděno na základě ústního zkoušení - znalost technologického postupu a hodnocení
dosažených pracovních výsledků, na základě plnění jednotlivých úkolů a možností žáka tj. hodnocení
odvedeného konkrétního úkolu. Kritériem hodnocení je schopnost samostatného přístupu
k problematice, manuální zručnost, dodržování technologií a bezpečnosti práce. Podle množství
a kvality vykonané práce je žák hodnocen známkou - průběžná klasifikace dílčích pracovních úkolů
a souhrnná klasifikace po splnění jednotlivých tematických celků.
Hodnocení a klasifikace vychází z osobnostních a odborných znalostí žáka s přihlédnutí k jeho
schopnostem učení.

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat
Občanské kompetence a kulturní podvědomí:
Žáci dokáží jednat samostatně, odpovědně nejen v zájmu vlastním, ale také v zájmu veřejném.
Osvojují si pravidla jednání v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování
a slušného chování. Chápou význam životního prostředí a umí získávat informace o způsobu chování
k životnímu prostředí. Umí uznávat hodnotu života, mají zodpovědnost za život vlastní a dokáží mít
spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních. Jsou schopni dodržovat
zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí, oprostit se od nesnášenlivosti a diskriminace jiných
lidí, jiných kultur.
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií:
Žáci umí samostatně pracovat s komunikační a informační technikou. Dovedou získávat informace
i z otevřených zdrojů s využitím internetu. Umí samostatně pracovat s osobním počítačem a pracovat
s běžným základním a aplikačním programovým vybavením. Komunikují elektronickou poštou,
vyhledávají informace z internetu např. stavební technologické. postupy a používání stavebních
materiálů.
Kompetence k pracovnímu uplatnění:
V předmětu odborný výcvik, získávají přehled o možnostech uplatnění se ve stavebních firmách
v povolání zedník. Mají vytvořeny předpoklady dle osobních schopností se uplatnit v živnostenském
podnikání. Žáci v rámci exkurzí na pracovištích získávají přehled o možnostech uplatnění na trhu
práce v daném oboru. Jsou připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám na základě
zkušeností získaných v rámci individuálního a skupinového odborného výcviku, kde si osvojují
pravidla komunikace v oblasti práce ve stavebnictví, seznamují se s obecnými právy a povinnostmi
zaměstnavatelů a zaměstnanců, získávají reálnou představu o pracovních i platových podmínkách
v oboru a umí je srovnávat se svými představami a předpoklady.
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Občan v demokratické společnosti:
Žáci jsou připravováni na úspěšný smysluplný a odpovědný osobní, občanský i profesní život
v podmínkách demokratické společnosti. Systematicky jsou vzděláváni tak, aby společně
s kompetencemi potřebnými pro výkon povolání získali širší obecně vzdělanostní přehled. Jsou
rozvíjeny předpoklady pro celoživotní učení v oblasti výkonu povolání, osobnostního rozvoje
i občanského života. Je posilována schopnost adaptability na rychle se měnící společnost i možnost
pracovního uplatnění ve stavebnictví formou přednášek, prezentací novinek ve stavebnictví
a perspektivně dlouhodobé zaměstnanosti. Vhodnou mírou se upevňuje žákovo sebevědomí,
připravenost vstupu do samostatného života v demokratické společnosti, schopnost jednat s lidmi
a zařadit se do pracovního týmu, respektovat různé etnické, náboženské a jiné skupiny lidí, vážit si
hodnot, které zajišťují jejich materiální potřeby, umět posoudit jaké činy a jednání lidí není v souladu
s demokratickými pravidly, chránit svou osobní svobodu.
Člověk a životní prostředí:
Žáci chápou význam přírody a správného chování člověka v přírodě. Chápou závislost člověka
na přírodních surovinách, správném hospodaření s výrobky a odpady, na odpovědnosti člověka
za zachování udržitelného rozvoje společnosti. Žáci si uvědomují souvislost různých stavebních
činností člověka na životní prostředí. Učí se k estetickému cítění, že každá stavba musí být v souladu
s přírodou a se stavebním povolením. Vzdělávacími a výchovnými prostředky (besedy, exkurze,
zájmová činnost) jsou žáci vedeni k odpovědnému přístupu k životnímu prostření. Snahou je naučit
žáky, aby jim nebylo lhostejné prostředí, ve kterém žijí, a to nejen doma ve svém okolí, ale
i na pracovištích a všude tam, kde se pohybují, svým přístupem životní prostředí pomáhat chránit,
nakládat s odpady (tříděný odpad, recyklace), šetřit materiály, používat úsporné spotřebiče. Orientovat
se v otázkách současných globálních a regionálních problémů (klimatické změny, ohrožování ovzduší,
vody, půdy), vliv prostředí na zdraví člověka.
Člověk a svět práce
Při práci na smluvních pracovištích se rozvíjejí schopnosti pracovat v kolektivu. Hlavním cílem je
vybavit žáky znalostmi, které jim pomohou uplatnit se na trhu práce. Vést je k odpovědnému
rozhodování se na základě již získaných informací, k zodpovědnosti za svůj vlastní život, ve kterém
má velký význam jejich vzdělání a tím i prosazení se na trhu práce. Žáci budou informováni
o možnostech uplatnění a zařazení do pracovního procesu, způsobu a možnostech získání zaměstnání
např. i prostřednictvím poradenských a zprostředkovatelských služeb, aby byli schopni využívat
informační média, dovedli pracovat a využívat dostupné služby internetu, a tím získali větší možnosti
na trhu práce. Nedílnou součástí výuky je žákům vysvětlit základní aspekty pracovního poměru, jaká
jsou práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů, aspekty soukromého podnikání, seznámit je
s příslušnými právními předpisy, které souvisí s pracovním poměrem ( pracovní smlouva, mzda a její
složky. Naučit žáky jakým způsobem probíhá jednání s potenciálním zaměstnavatelem (přijímací
pohovor, výběrové řízení). Připravit je tak, aby se co nejlépe uplatnili na trhu práce a v životě.
Informační a komunikační technologie:
Žáci jsou připravováni tak, aby s prostředky informační a komunikační technologie dokázali efektivně
pracovat, aby je dokázali využívat při výuce, k řešení úkolů v rámci své profese a k výkonu budoucího
povolání. Cílem je naučit žáky využívat základní programové vybavení počítače, naučit je pracovat
s informacemi získanými na internetu a používat komunikaci elektronickou poštou.
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Rozpis učiva a výsledků vzdělávání
1. ročník – 495 hodin
Výsledky vzdělávání

Učivo

Počet hodin

Žák
- dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci a požární prevenci
při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů
a zařízení postupuje v souladu s předpisy
a pracovními postupy;
- dovede poskytnout první pomoc;
- má přehled o nářadí a pracovních
pomůckách používaných v oboru a správně je
specifikuje, používá a udržuje;
- používá stroje strojní zařízení na stavbě;

1. Bezpečnost a ochrana zdraví
při práci, hygiena práce,
požární prevence.
- pracovněprávní problematika
BOZP
- bezpečnost technických zařízení

18

2. Základní nářadí a pracovní
pomůcky pro zednické práce
- ruční a mechanizované nářadí
pro zednické práce
- strojní zařízení používané
při zednických prací
3. Provádění zednických prací
- stavební materiály - základy
a zakládání
- hydroizolace a izolace proti
radonu
- svislé zděné konstrukce
- schodiště
- úpravy povrchů
- tepelné izolace
- lešenářské práce

18

- pracuje se základními druhy stavebních
materiálů používaných pro betonářské
a zednické práce, využívá vlastností
a možností použití;
- volí a použije nářadí, pracovní pomůcky
a mechanismy pro betonářské a zednické
práce a udržuje je;
- provádí práce při zhotovování plošných
základů a vodorovných konstrukcí
z prostého a železo betonu;
- provádí základní druhy hydroizolací
a izolací proti radonu;
- zdí z různých druhů svislých zděných
konstrukcí a dodržuje pracovní postupy zdění;
- zdí svislé konstrukce z různých materiálů;
- provádí různé druhy vodorovných konstrukcí
a dodržuje pracovní postupy při zhotovování
polomontovaných keramických stropů;
- provádí práce při zhotovování
polomontovaných konstrukcí stropů;
- provádí základní práce při zhotovování
základu schodišť;
- provádí různé úprav povrchů omítek
a dodržuje pracovní postupy při omítání;
- provádí vícevrstvé a tenkostěnné omítky;
- provádí tepelné izolace v pozemních
stavbách a kontaktní zateplovaní systémy
budov;
- provádí práce při zateplování budov
kontaktním systémem
- provádí pomocné práce při montáži
a demontáži lešení a podpůrných konstrukcí

327
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- provádí jednoduché práce
při přestavbách nenosných částí budov;

4. Přestavby budov

90

- popíše vliv stavebnictví na životní
prostředí a zdroje surovin;
- třídí škodlivé a neškodlivé odpady v oboru
a připraví je pro další zpracování
i možnosti recyklací;
- orientuje se v možnostech použití dřeva
pro stavební účely;
- vyjmenuje druhy spojů dřeva;
- používá různé technologické a pracovní
postupy při opracování dřeva ručním
a mechanickým nářadím;

5. Vliv činností v oboru na
životní prostředí

18

24
6. Práce se dřevem
- použití dřeva pro stavební
účely
- zásady ručního obrábění řeziva,
skladování

2. ročník – 578 hodin
Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák
- dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci a požární prevenci
při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů
a zařízení postupuje v souladu s předpisy
a pracovními postupy;
- vyjmenuje příklady bezpečnostních rizik,
nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci a ví,
jak poskytnout první pomoc;
- vysvětlí povinnosti pracovníka
i zaměstnavatele v případě pracovního úrazu;

1. Bezpečnost a ochrana zdraví
při práci, hygiena práce,
požární prevence.
- pracovněprávní problematika
BOZP
- bezpečnost technických zařízení

- zná druhy a úpravy technických výkresů;
- čte jednoduché stavební výkresy;
- používá prováděcí výkresy staveb a přestaveb
budov, získá informace z technické zprávy;
- pracuje se základními druhy stavebních
materiálů používaných pro betonářské
a zednické práce, využívá vlastností
a možností použití;
- volí a použije nářadí, pracovní pomůcky,
mechanismy pro betonářské a zednické práce
a udržuje je;
- provádí práce při zhotovování plošných
základů a vodorovných konstrukcí z prostého
a železobetonu;
- provádí základní druhy hydroizolací a izolací
proti radonu;

Počet hodin
14

2. Technická dokumentace
- zobrazování konstrukcí objektů
pozemních staveb
- výkresy přestaveb
- projektová dokumentace staveb

21

3. Provádění zednických prací
- stavební materiály - základy a
zakládání
- hydroizolace a izolace proti
radonu
- svislé zděné konstrukce
- schodiště
- úpravy povrchů
- tepelné izolace
- lešenářské práce

396
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- zdí z různých druhů svislých zděných
konstrukcí a dodržuje pracovní postupy zdění;
- zdí svislé konstrukce z různých materiálů –
provádí různé druhy vodorovných konstrukcí a
dodržuje pracovní postupy při z hotovování
polomontovaných keramických stropů –
provádí práce při zhotovování
polomontovaných konstrukcí stropů;
- provádí základní práce při zhotovování
základu schodišť;
- provádí různé úprav povrchů omítek
a dodržuje pracovní postupy při omítání;
- provádí vícevrstvé a tenkostěnné omítky;
- provádí tepelné izolace v pozemních stavbách
a kontaktní zateplovací systémy budov;
- provádí práce při zateplování budov
kontaktním systémem;
- provádí pomocné práce při montáži
a demontáži lešení a podpůrných konstrukcí;

- provádí jednoduché práce při přestavbách
nenosných částí budov;
- vysvětlí vliv stavebnictví na životní
prostředí a zdroje surovin,
- třídí škodlivé a neškodlivé odpady v oboru a

4. Přestavby budov

126

5. Vliv činností v oboru
na životní prostředí

21

Výsledky vzdělávání

Učivo

Počet hodin

Žák
- dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci a požární prevenci
při obsluze, běžné údržbě a čištění strojů
a zařízení postupuje v souladu s předpisy
a pracovními postupy;
- vyjmenuje příklady bezpečnostních rizik
a nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci
a ví, jak poskytnout první pomoc;
- vysvětlí povinnosti pracovníka
i zaměstnavatele v případě pracovního úrazu;
- pracuje se základními druhy stavebních
materiálů používaných pro betonářské
a zednické práce, využívá vlastností
a možností použití;
- volí a použije nářadí, pracovní pomůcky
a mechanismy pro betonářské a zednické práce
a udržuje je;

1. Bezpečnost a ochrana zdraví
při práci, hygiena práce,
požární prevence.
- pracovněprávní problematika
BOZP
- bezpečnost technických zařízení

14

2. Provádění zednických prací
- stavební materiály - základy
a zakládání
- hydroizolace a izolace proti
radonu
- svislé zděné konstrukce
- schodiště

446

připraví je pro další zpracování, i možnosti
recyklací;

3. ročník – 705 hodin
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- provádí práce při zhotovování plošných
základů a vodorovných konstrukcí z prostého
a železobetonu;
- provádí základní druhy hydroizolací a izolací
proti radonu;
- zdí z různých druhů svislých zděných
konstrukcí a dodržuje pracovní postupy zdění;
- zdí svislé konstrukce z různých materiálů;
- provádí různé druhy vodorovných konstrukcí
a dodržuje pracovní postupy při z hotovování
polomontovaných keramických stropů;
- provádí práce při zhotovování
polomontovaných konstrukcí stropů;
- provádí základní práce při zhotovování
základu schodišť;
- provádí různé úprav povrchů omítek
a dodržuje pracovní postupy při omítání;
- provádí vícevrstvé a tenkostěnné omítky;
- provádí tepelné izolace v pozemních stavbách
a kontaktní zateplovací systémy budov;
- provádí práce při zateplování budov
kontaktním systémem;
- provádí pomocné práce při montáži
a demontáži lešení a podpůrných konstrukcí;

-

úpravy povrchů
tepelné izolace
lešenářské práce
souborná práce

- provádí jednoduché práce při
přestavbách nenosných částí budov;

3. Přestavby budov

140

- staví základní konstrukční systémy a části
budov v rozsahu odpovídajícím povolení
zedníka;
- vysvětlí vliv stavebnictví na životní
prostředí a zdroje surovin;
- třídí škodlivé a neškodlivé odpady v oboru a

4. Konstrukční systémy
a konstrukční části budov

42

5. Vliv činností v oboru
na životní prostředí

14

6. Příprava na závěrečné
zkoušky

49

připraví je pro další zpracování, i možnosti
recyklací;

- provádí základní stavební práce na stavbě,
zdění nosných zdí, příček;
- provádí omítky různých druhů jádrové
a štukové podle technologických postupů,
přitom dodržuje předpisy BOZP;
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8. Personální a materiální zabezpečení vzdělávání
Tento obor vzdělání je realizován v návaznosti na obor zedník, jehož výuka má na škole
dlouhodobou tradici.
Personální podmínky jsou každoročně aktualizovány ve Výroční zprávě o činnosti školy a
vycházejí z dlouhodobého záměru rozvoje školy. Škola má zpracován plán dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků, který každoročně inovuje. Naplňování tohoto plánu slouží
k zajišťování odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků.
Teoretické vyučování probíhá v učebnách školy na odloučeném pracovišti v Tehově,
vybavených v odpovídajícím rozsahu didaktickými pomůckami - video, DVD, PC ve spojení
s dataprojektorem. K dispozici je jak dostatečné množství elektronických modelů a
výukových pomůcek, tak i funkčních modelů a pomůcek zhotovených z demontovaných částí
vozidel. Žákům jsou bezplatně zapůjčovány učebnice pro výuku ve většině předmětů. Pro
výuku ICT je k dispozici počítačová učebna s 15 ti stanicemi, která je zároveň využívána při
výuce jazyků a dalších teoretických i odborných předmětů. Ve všech sborovnách a kabinetech
mají učitelé i vychovatelé k dispozici osobní počítače zapojené v síti s rychlým připojením na
internet. Na počítačích je odpovídající programové vybavení nezbytné k zajištění výuky a
vzdělávání. Žákům, učitelům i veřejnosti jsou k dispozici webové stránky školy, umožňující i
podporu vzdělávání. Pro tuto oblast má škola zpracován plán dalšího rozvoje, který je
průběžně vyhodnocován a doplňován.
Materiální podmínky pro zabezpečení odborného výcviku:
Žáci jsou vybaveni základním zednickým nářadím, pracovní koženou brašnou, ochranným
pracovním oděvem, což jsou montérky, ochranná pracovní obuv, pracovní čepice, v zimním
období prošívaný kabát.
Vybavení skupiny UVS učitele OV:
Zednické nářadí pro omítání – 8 kusů dřevěných hladítek, 8 kusů plstěných hladítek, 8 kusů
novodurových hladítek, 15 kusů fasádních skob, 1 kus hliníkové latě délky 2 m, 8 kusů
zednických štětek.
Dále – 5 kusů stavebních koleček, 5 kusů ocelových maltovníků, 2 kusy prohazovaček
(katry), 6 kusů výsuvných lešeňových koz, 20 kusů lešeňových podlážek, řezivo – hoblované
latě, hranoly, fošny, 2 kusy rámové pily, 1 kus pily na přesné tvárnice, vodováhy l kus l = 80
cm, 1 kus l = 120 cm, 1 kus l = 180 cm, 1 kus hadicové vodováhy, 1 kus laserové vodováhy, 6
kusů lopat, 4 kusy krompáče, 1 kus hasnice, 12 kusů pozinkovaných kbelíků, 6 kusů
tesařských skob, 3 kusy 2 kg kladiv, 5 kusů sekáčů plochých, 5 kusů sekáčů špice, 1 kus
míchačky na maltu a beton, 1 kus příklepové vrtačky, 3 kusy míchadel do vrtačky, 1 kus
prodlužovaní kabel l = 10 m, 1 kus prodlužovaní kabel l = 20 m, 2 kusy halogenového
osvětlení, 2 kusy stavebních lamp, pojízdná maringotka 2,3 x 6 m – šatna žáků a učitele OV.
Ochranné pracovní prostředky:
Pracovní rukavice, ochranné obličejové štíty, brýle, respirátory, přilby, lékárnička – tyto
ochranné prostředky zapůjčuje žákům učitel OV dle charakteru práce.
Za výše uvedené vybavení skupiny odpovídá a disponuje jím učitel odborného výcviku a
podle charakteru práce je zapůjčuje žákům. Každý učitel OV pracuje se dvěma skupinami
žáků v počtu 8 až 12 žáků, tj. 16 až 24 žáků celkem (viz. organizace odborného výcviku).
Kromě tohoto vybavení skupin vlastní škola soupravu hliníkového lešení v pracovní ploše 32
m čtverečných, 3 kusy sbíjecích kladiv (2 kusy 5 kg, 1 kus 10 kg).
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Pro ubytované žáky je k dispozici vlastní domov mládeže, ve kterém je pro ubytované žáky
zajišťováno dostatečné sportovní i kulturní vyžití jak na vlastních sportovištích, tak i
v nedalekém areálu Rehabilitačního ústavu Kladruby.
Škola provozuje vlastní školní jídelnu, ve které je zabezpečováno jak celodenní stravování pro
ubytované žáky, tak poskytování svačin a obědů žákům dojíždějícím.

9. Spolupráce se sociálními partnery při realizaci ŠVP

















Spolupráce s rodiči :
- zpracování vstupních dotazníků žáků, informace o rodině, zdravotní problémy
žáků;
- zajišťování podkladů pro integraci žáků;
- metodická, informační a osvětová činnost.
Spolupráce s poradenskými službami ve škole – spolupráce se školním psychologem,
výchovným poradcem a školním metodikem prevence :
- řešení výchovných a výukových problémů;
- zařazování žáků do individuálních vzdělávacích programů;
- spolupráce poradenských služeb s dalšími organizacemi;
- kariérové poradenství.
Spolupráce s Úřadem práce v Benešově při výběru zaměstnání nebo dalšího,
vzdělávání. Tento partner je také důležitý při zaměstnávání žáků se zdravotním
postižením.
Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Středočeského kraje :
- pomáhá rodičům a škole odhalovat problémy žáků s učením;
- podává návrhy na řešení problémů s učením;
- spolupráce s Okresním metodikem při PPP Středočeského kraje.
Spolupráce s Krajským úřadem Středočeského kraje :
- poradenská činnost pro poradenské služby školy;
- účast pedagogických pracovníků školy na dalším vzdělávání a na
jednorázových školeních.
Spolupráce s Městským úřadem ve Vlašimi :
- odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení péče o dítě;
- při pořádání kulturních a sportovních akcí krajského a místního významu.
Spolupráce s K – Centrem v Benešově, nízkoprahovým protidrogovým centrem, na
plnění cílů Minimálně preventivního programu a projektu školy „Prevence legálních
drog“.
Spolupráce s Okresní hygienickou stanicí v Benešově při propagaci zdravého
životního stylu a prevenci AIDS.
Spolupráce s občanským sdružením Exodus Vlašim na projektu „Zdravá mládež“
Spolupráce s Podblanickým ekocentrem ČSOP Vlašim v oblasti environmentální
výchovy žáků a při vzdělávání pedagogů v této oblasti.
Spolupráce s ostatními školami Středočeského kraje na organizaci :
- sportovních akcí;
- zážitkových kurzů zaměřených na propagaci zdravého životního stylu.
Spolupráce s masmédii při propagaci školy, jejích aktivitách a úspěších žáků :
- MF Dnes, Benešovské listy, Zpravodaj města Vlašimi.
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Školní vzdělávací program oboru vzdělání 36-67-E/01 Zednické práce schválen ředitelem školy dne
7. 11. 2011 s účinností od 1. září 2012.

…………………………
Ing. Vladislav Novotný
ředitel školy
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